6.Pedagogische visie
‘De
Zinnekes’
biedt
een
pedagogisch
verantwoorde opvang met aandacht voor
begeleiding in spel en ontwikkeling aan
kinderen tussen 0 en 3 jaar, tot ze naar de
kleuterschool gaan. Daarom vinden wij het
belangrijk om een omgeving aan te bieden waar
het kind optimaal kan functioneren, waar het
kind zich veilig en geborgen voelt. Ieder kind
wordt individueel gevolgd in zijn ontwikkeling,
zowel op fysisch als op sociaal-emotioneel vlak.
We tonen respect voor de waardigheid van de
ouders, kinderen en medewerkers als unieke
personen, ongeacht hun culturele, materiële of
sociale achtergrond. In ons initiatief is
iedereen gelijkwaardig en hebben we aandacht
voor diversiteit in de ruime zin van het woord.

7. Inschrijven
Vragen met betrekking tot vrije plaatsen of
over
inschrijvingen
kunnen
enkel
via
telefonisch contact op het nr.: 02 479 72 70.
Een bezoek aan de kribbe kan enkel op
afspraak.

De waarden die wij belangrijk vinden zijn:
Gastvrijheid
Solidariteit
Kwaliteit
Openheid
is
een
erkende
Nederlandstalige
Kinderopvanglocatie in Laken.

V.U.: P. Vandermot, Verheydenstraat 39, 1070 Anderlecht

Molenbeeksestraat 173 – 1020 Laken
e-mail: koldezinnekes@sint-goedele.be

1.Algemeen
Kinderopvanglocatie ‘De Zinnekes’ staat open
voor kinderen tussen 0 en 3 jaar. Ook
kinderen
met
een
specifieke
zorgbehoefte zijn welkom.
Het kinderdagverblijf is vergund en wordt
gesubsidieerd door Kind en Gezin en de
Vlaamse Gemeenschapscommissie voor 43
voltijdse plaatsen.
Het
organiserend
bestuur
van
het
kinderdagverblijf is de vzw Sint-Goedele
Brussel. De maatschappelijke zetel bevindt
zich in de Verheydenstraat 39 in Anderlecht

2.De dagelijkse werking
Het kinderdagverblijf is elke werkdag open
van 7 tot 18 uur.
De sluitingsdagen worden op het einde van elk
kalenderjaar meegedeeld voor het komende
jaar.
De kinderen zijn verdeeld over 3 leefgroepen:
 de baby’s, van 0 tot 12 maanden;
 de
kruipers, van 12 maanden tot
ongeveer 18 maanden;
 de peuters, vanaf ongeveer 18
maanden tot 3 jaar.
.

Een team van kinderbegeleiders staat in voor
de opvang van de kinderen.

4.Samenwerking met externen

Daarnaast is er een leidinggevende aanwezig
die instaat voor de dagelijkse leiding.

Het kinderdagverblijf werkt o.a. buurtgericht.
De bevoorrechte partners zijn Brede School
‘De Haven’, IBO Stroomopwaarts, Baboes en
basisschool Sint-Pieterscollege.

Dagelijks zorgt Agape voor een verse en
gevarieerde maaltijd, aangepast aan de
kinderen.

5.Samenwerking met de ouders

Een pedagogisch coach is verantwoordelijk
voor de pedagogische ontwikkeling van alle
kinderen
voor
de
verschillende
kinderopvanglocaties.
Een
coördinerend
verantwoordelijk
voor
kinderdagverblijven van
Brussel.

directeur
is
de
verschillende
vzw Sint-Goedele

3. De dagprijs
De dagprijs wordt vastgesteld op grond van
het gezinsinkomen en volgt de officiële
tarieven van Kind en Gezin.
Gezinnen met meerdere kinderen genieten van
een korting.

Naast het dagelijks contact tussen de ouders,
de kinderbegeleiders en de verantwoordelijke
is er een heen- en weerschriftje.
Ouders kunnen steeds terecht
verantwoordelijke voor een gesprek.
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We vinden het belangrijk dat de kinderen
worden opgevangen in een veilige en
vertrouwde omgeving. We bieden de kinderen
een plek waar elk kind zich thuis voelt, waar
er volop kan ontdekt worden, waar er ruimte

is voor individuele aandacht.

