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Kindcentrum Kornak biedt professionele peuteropvang en naschool-
se opvang aan kinderen van Kornak en van andere Tabijnscholen in 
Uitgeest. Kinderen zijn er in hun vrije tijd, dus spelen staat voorop. 
Met veel plezier neemt Kornak de verantwoordelijkheid voor uw kind 
tijdelijk van u over. 

VISIE
Kindcentrum Kornak biedt een veilige en respectvolle omgeving 
waarin het kind nieuwsgierig kan zijn en zijn talenten kan ontdekken. 
Wij bieden uw kind een plek waar het zich thuis voelt, met vriend-
jes en vriendinnetjes kan spelen en mogelijkheden heeft om zich te 
ontwikkelen. Pedagogisch medewerkers houden rekening met de 
verschillende behoeften en ontwikkelingsfasen van kinderen, zodat elk 
kind, ongeacht de leeftijd, zich thuis voelt.

PEDAGOGISCH BELEID
Een goed onderbouwd pedagogisch beleid is het uitgangspunt van onze 
opvang. Het is een richtlijn, een houvast, voor de groepsleiding, zodat 
duidelijk is wat er wordt verwacht van onze pedagogisch medewerkers. 
Het pedagogisch beleid geeft ouders de mogelijkheid om onze werkwij-
ze te toetsen. Ook de kinderen die naar de opvang komen, kunnen ons 
houden aan wat er in het beleid staat. 

Onze visie is vertaald in de volgende vier pedagogische uitgangspunten: 
1 Het bieden van (emotionele) veiligheid 
2 Het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van 
 persoonlijke competentie 
3 Het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale 
 competentie 
4 Waarden en normen, cultuur

Deze vier pedagogische uitgangspunten staan vermeld in de Wet Be-
leidsregels Kwaliteit Kinderopvang. Op deze punten wordt de opvang 
van kindcentrum Kornak ook getoetst door de GGD in opdracht 
van de gemeente Uitgeest. De pedagogische uitgangspunten worden 
uitgewerkt in vijf pedagogische middelen: 
1 Leiding-kind 
2 Binnen-buitenruimte 
3 De groep 
4 Activiteiten 
5 Spelmateriaal

In ons pedagogisch beleid leest u hoe de uitgangspunten zijn uit-
gewerkt met behulp van de 5 pedagogische middelen. U vindt het 
pedagogisch beleidsplan op de website van Kornak. 

BELEIDSONDERDELEN
Onderdeel van ons pedagogisch beleid is ons voedingsbeleid, hierin 
vindt u wat de kinderen dagelijks eten en drinken. De spelregels voor 
het gebruik van computers vindt u in ons mediabeleid. Zaken die 
te maken hebben met veiligheid en risico’s zijn opgenomen in ons 
veiligheidsbeleid. Deze beleidsonderdelen zijn terug te vinden op de 
website van kindcentrum Kornak.  

1VISIE EN UITGANGS-
PUNTEN



3

EEN GOEDE START
VOOR PEUTERS

ONTWIKKELINGSFILOSOFIE
Vanaf 2 jaar kan uw peuter starten bij onze dagopvang.  In een uit-
dagende en inspirerende omgeving prikkelen wij de nieuwsgierigheid 
met de nieuwste ontwikkelingsmaterialen. Wij werken met een vast 
dagritme waarbij de spraak-taalontwikkeling, tel- en rekenvaardigheden 
en de sociaal-emotionele vaardigheden worden ontwikkeld. Ons team 
kijkt wat uw kind nodig heeft om zich breed te ontwikkelen. 

SPELEN EN GROEIEN
De ontwikkeling van peuters gaat in kleine stapjes. Vaak volgen we bij 
de peuteropvang de thema’s van de kleutergroepen, maar geven hier 
een meer op peuters gerichte invulling aan. Soms doen we activiteiten 
samen met een kleutergroep, komt er een leerling voorlezen of kijken 
we samen naar een voorstelling. Daardoor wordt de drempel naar 
groep 1 verlaagd. Als uw peuter 4 jaar wordt, stapt hij als stoere kleuter 
soepel over naar ons basisonderwijs. 

PROFESSIONEEL TEAM
Onze professionele en goed opgeleide opvangmedewerkers beschik-
ken over een VVE certificaat, voor de begeleiding van peuters bij Vroeg- 
en Voorschoolse Educatie. Experts op het gebied van logopedie en 
fysiotherapie of een jeugdconsulent kunnen ondersteuning bieden als 
dat nodig is. 

DAGPROGRAMMA
Het is fijn als uw peuter voor 9 uur aanwezig is, want dan beginnen 
wij met het gezamenlijke dagprogramma. Wij spelen, eten en slapen 
volgens een vaste structuur, dat biedt houvast aan uw kind. Onze 
activiteiten sluiten aan bij de ontwikkelingsfase van uw kind. Tussendoor 
kunnen de peuters slapen op stretchers. Vanaf 16.30 uur kunt u uw 
peuter weer ophalen. 

GEZOND PEUTERMENU
Lekker en gezond eten is belangrijk voor een goede ontwikkeling van 
uw peuter. Bij Kornak hanteren wij een gevarieerd peutermenu met 
’s morgens gevarieerd fruit, een gevarieerde lunch die weinig zout en 
suiker bevat en gezonde tussendoortjes. Daarbij drinken we water, melk 
of suikervrije limonade. Natuurlijk houden wij rekening met allergieën 
en halal voeding.

OPENINGSTIJDEN
• De peuterdagopvang is dagelijks geopend van 7.15 tot 18.00 uur.
• Ook tijdens schoolvakanties is de peuteropvang open.
• Tussen Kerst en Nieuwjaar is de peuteropvang - net als onze BSO - 

gesloten. 

INSCHRIJVEN 
• U kunt uw peuter voor onze opvang aanmelden via het inschrijffor-

mulier op onze website.
• Tabijn verzorgt de behandeling van de inschrijvingen en coördineert 

de planning en plaatsing. Voor vragen kunt u contact opnemen via 
planning.opvang@tabijn.nl.

• Meer informatie vindt u achterin deze gids. 
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GROEPEN
Kindcentrum Kornak biedt opvang aan kinderen die bij ons op school 
zitten en kinderen van andere Tabijnscholen in Uitgeest. Zij kunnen 
terecht in de volgende leeftijdsgroepen: 
• Peuterdagopvang voor kinderen van 2-4 jaar ;
• Onderbouwgroep voor kinderen van 4 t/m 7 jaar ;
• Bovenbouwgroep voor kinderen van 8 t/m 12 jaar ;
• SportBSO voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar.

GROEPSGROOTTE
• Bij de opvang van Kornak is ruimte voor maximaal 80 kinderen per 

dag. Voor zowel de vakanties als reguliere afnamedagen hanteren 
wij een minimale aanmelding van vijf kinderen per dag om open te 
gaan.

• De SportBSO heeft ruimte voor maximaal 20 kinderen per dag. 
Ook hier geldt dat we een minimale aanmelding van 5 kinderen per 
dag hanteren.

RUIMTE
Onze opvang beschikt over een aantal gezellige ruimtes die vrolijk zijn 
ingericht, met genoeg zit- en speelruimte. De bovenbouwgroep kan 
ook gebruik maken van ons medialokaal. De pedagogisch medewer-
kers zorgen voor een gezellige en rustige sfeer en verzorgen dagelijkse 
activiteiten voor alle leeftijden. Daarnaast hebben wij een sportBSO 
op basisschool de Binnenmeer. Daar vermaken de kinderen zich on-
der professionele leiding met gerichte sport- en spelactiviteiten. 

ACTIVITEITEN
Tijdens schoolweken krijgen kinderen elke dag een activiteit aange-
boden die te maken heeft met: koken en bakken, natuur en techniek, 
sport en spel, creatief of dans, muziek en toneel. Tijdens vakanties 
en studiedagen staat een thema centraal. Alle activiteiten en ook de 
aankleding van de ruimtes zijn dan afgestemd op het lopende thema. 
Zo organiseren we workshops bij het thema ‘Kunst’, bezoeken we 
een boerderij bij het thema ‘Dieren’ en ontvangen we muzikanten bij 
het thema ‘Muziek’. De thema’s zijn afgestemd per leeftijdscategorie 
en in de bovenbouwgroep werken we daarbij aan een programma 
op basis van kinderparticipatie. Tijdens de schoolvakanties zijn er 
geregeld uitstapjes. Daarbij maken wij gebruik van het openbaar 
vervoer of onze eigen personenbus.

SPORTBSO
Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen 20 kinderen van alle 
leeftijden onder deskundige leiding gebruik maken van ons sport-
aanbod bij de sportBSO. Per leeftijdsgroep bieden wij verschillende 
sportactiviteiten aan, die plaatsvinden op basisschool Binnenmeer. 
Voor de jongere kinderen is veel aandacht voor bewegingsspellen en 
aangepaste sportvormen. De oudere kinderen krijgen te maken met 
diverse sporten waaronder voetbal, handbal, rugby, etc. Deelnemers 
aan de sportBSO worden na schooltijd naar de sportBSO gereden. 
U kunt uw kind daar aan het eind van middag ophalen.
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OPENINGSTIJDEN

Opvang Dagen Tijden 
Peuteropvang maandag t/m vrijdag 07.15 – 18.00 uur
Naschoolse opvang maandag, dinsdag, 
 donderdag, vrijdag  14.30 – 18.00 uur
Naschoolse opvang woensdag  12.30 – 18.00 uur
Vakantieopvang maandag t/m vrijdag 08.15 – 18.00 uur
Studiedagen  maandag t/m vrijdag 08.15 – 18.00 uur

Opvang Kornak is het gehele jaar geopend met uitzondering van:
• De week tussen Kerst en Nieuwjaar
• Alle officiële feestdagen
• Goede Vrijdag
• Tabijn studiedag op 14-04-22
• Tijdens de schoolvakanties is de sportBSO gesloten.

HALEN EN BRENGEN
Wij hanteren op studiedagen en vakanties de volgende regels:
• U dient uw kind vooraf aan te melden voor opvang tijdens vakan-

ties en studiedagen via de KidsKonnect app.
• Kinderen zijn welkom als zij zijn aangemeld en aanwezig zijn vóór 

9.30 uur.
• Wilt u uw kind later brengen? Dat kan uitsluitend in overleg met de 

groepsleiding. 

DAGPROGRAMMA
 
Naschoolse opvang (maandag t/m vrijdag)
12.30 uur Op woensdag kunnen de kinderen om 12.30 uur 
 naar de BSO. 
13.00 uur De kinderen eten hun zelf meegebrachte lunch.
13.30 uur De kinderen gaan buiten spelen en er worden 
 activiteiten aangeboden.
14.30 uur Op overige weekdagen melden kinderen zich om  
 14.30 uur bij de BSO. 
16.00 uur De kinderen eten rauwkost, fruit, een cracker of  
 rijstwafel met limonade.
16.15 uur Buiten spelen.
18.00 uur Kinderen zijn opgehaald, sluiting BSO.

Naschoolse opvang sportBSO (maandag, dinsdag en donderdag)
14.30 uur Kinderen verzamelen bij de lift om in groepjes 
 naar de sport BSO te gaan.
14.45 uur Vrij sport en spel buiten (indien het weer 
 het toe laat).
15.30 uur De kinderen eten rauwkost, fruit, een cracker of  
 rijstwafel met limonade.
16.00 uur Sport en spel activiteit.
18.00 uur Kinderen zijn opgehaald, sluiting BSO.

Vakantie- en studiedagen (maandag t/m vrijdag)
08.15 uur Binnenkomst, kinderen kunnen gaan spelen.
09.20 uur Het dagprogramma wordt doorgenomen.
09.30 uur De  kinderen drinken limonade en eten 
 een rijstwafel of cracker.
09.45 uur Start activiteitenprogramma.
12.00 uur De kinderen eten hun zelf meegebrachte lunch.
12.30 uur Buiten spelen.
16.00 uur De kinderen eten rauwkost, fruit, cracker 
 of een rijstwafel met limonade.
18.00 uur Kinderen zijn opgehaald, sluiting BSO.
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OPVANGVORMEN
Op Kornak heeft u de keuze uit de volgende opvangvormen:
1. Contract voor peuterdagopvang
2. Contract inclusief vakanties en studiedagen
3. Contract exclusief vakanties en studiedagen
4. SportBSO 
5. Losse afname van middagen
6. Losse afname van studiedagen of vakanties

EXTRA VAKANTIEOPVANG
Als u voor minimaal één dag een contract heeft inclusief vakantieop-
vang, heeft u op die dag automatisch recht op vakantieopvang. Het is 
mogelijk extra opvang tijdens een vakantie aan te vragen of alléén va-
kantieopvang. Het verzoek wordt behandeld in volgorde van binnen-
komst. Kinderen met een vast contract gaan voor. Ook als u opvang 
exclusief vakantie heeft, kunt u vakantiedagen aanvragen.

KINDEROPVANGTOESLAG
U kunt op de website van de Belastingdienst een persoonlijke proef-
berekening maken. Hieruit volgt een bedrag dat u terugkrijgt van de 
Belastingdienst in de vorm van kinderopvangtoeslag. Kijk ook even op: 
www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/.

OPVANGKOSTEN
• De actuele uurprijzen staan vermeld op de website van Kornak.
• De kosten van incidentele opvang zijn hoger dan van de structurele 

opvang. 
• De opvang van Kornak kent een jaarlijkse prijsverhoging op index-

basis. 

INSCHRIJVEN
U kunt uw kind inschrijven voor peuteropvang en buitenschoolse op-
vang via het formulier op onze website. Tabijn behandelt de inschrijvin-
gen en zal contact met u opnemen over de plaatsing van uw kind. 
Heeft u vragen over plaatsing, planning en opvangdagen? Dan kunt u 
mailen naar planning.opvang@tabijn.nl. Of neem telefonisch contact 
op via 0251-727284. Voor contact met opvanglocatie Kornak kunt u 
bellen met: 06-5320 1719

KENNISMAKEN
Vindt u het leuk om te zien hoe het werkt bij onze opvang? U bent 
van harte welkom om kennis te komen maken voordat u het inschrijf-
formulier invult!

WACHTLIJST
Als de groep van uw keuze vol is, plaatsen wij uw kind op een 
wachtlijst. Broertjes en zusjes hebben daarbij voorrang. Zodra uw kind 
geplaatst kan worden, maken wij een afspraak voor een kennismaking. 

OPZEGGEN
Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand, ingaande per eerste van 
de maand. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk via plaatsing.opvang@
tabijn.nl.

Opvangtarieven vanaf 1 januari 2021 Per uur
Peuterdagopvang € 8,46
Reguliere opvang € 7,94
(sport) opvang schoolweken € 8,33
Opvang vakantieweken € 8,33
Opvang studiedagen onder schooltijd  € 7,94
Opvang studiedagen hele schooldag € 7,94
Incidentele opvang  € 8,74 
Flexibele opvang  € 9,13
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Het opvangteam van kindcentrum Kornak bestaat voor de kinderen 
uit bekende gezichten. Veel pedagogisch medewerkers zijn tijdens de 
schooldag als onderwijsassistent actief in de groepen. De volgende 
teamleden werken bij de opvang van Kornak:

Peuterdagopvang Brenda Ket
 Linda Beentjes
 Manouk Sikkema

Buitenschoolse opvang  Esmee Walsmit
 Jeroen Besseling
 Marieken Deckwitz
 Kendra Wiering
 Linda van Straaten 
 Frank Germing
 José Vroome
 Liesbeth Hamersma
 Meryem Göküzüm
 Corine de Brik
 Marit van Doorn

BSO en SportBSO Cynthia Veen
 Jody Boot
 Kick Smit

LANDELIJK REGISTER KINDEROPVANG 
Kornak staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. 
Om ingeschreven te staan in het register moet de opvang voldoen 
aan voorwaarden. Deze worden gecontroleerd door een toezicht-
houder van de GGD, in opdracht van de gemeente Uitgeest. U kunt 
de inspectierapporten bekijken via onze website. Op de website van 
het Landelijk Register Kinderopvang kunt u zien dat BSO Kornak als 
volgt staat ingeschreven:
• BSO Kornak 148056386
• SportBSO Kornak 116764065

CONTACTGEGEVENS
Kindcentrum Kornak
Benningskamplaan 60 
1911 LP  Uitgeest
bsokornak@tabijn.nl
BSO: 06-53201719
SportBSO: 06-15666953
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OUDERCOMMISSIE 
Elke organisatie in de kinderopvang is wettelijk verplicht om een ouder-
commissie in te stellen. Elke ouder met een kind op opvang van Kornak 
kan lid worden van de commissie. De oudercommissie bestaat momen-
teel uit 3 ouders voor de BSO en 3 ouders voor de sportBSO. Deze 
ouders komen 1-2 x per jaar bijeen voor advies maar kunnen ook op 
eigen initiatief samen komen. Verslagen van die overleggen worden op 
de website gepubliceerd. De oudercommissie fungeert als belangenbe-
hartiger, heeft inspraak in belangrijke onderwerpen en speelt een rol in 
de communicatie met ouders. Het doel van de oudercommissie is om 
samen met de opvangorganisatie de kwaliteit van de opvang te borgen 
en waar mogelijk te verbeteren.

WAT DOET DE OUDERCOMMISSIE?
De kinderopvangorganisatie moet de oudercommissie om advies 
vragen wanneer er sprake is van wijzigingen in het kwaliteitsbeleid, 
pedagogisch beleid, personeelsbeleid of de groepsbezetting. Ouders 
hebben inspraak in het beleid op het gebied van voeding, opvoeding, 
veiligheid en gezondheid. Daarnaast hebben ouders een stem bij de 
vaststelling van openingstijden, klachtenregeling of prijswijzigingen. 

LID WORDEN?
Heeft u een vraag of een opmerking voor de oudercommissie? Mail 
dan naar bsokornak@tabijn.nl. De oudercommissie is altijd op zoek 
naar nieuwe leden. Interesse? Aanmelden kan via hetzelfde mailadres, 
of geef het door aan de de directie.

WAT IS BOINK?
BOinK is een belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang. 
Doel van deze vereniging is het behartigen van de belangen van 
ouders en het informeren van oudercommissies. De oudercommissie 
is lid van BOinK. Alle ouders van de opvang mogen gebruikmaken van 
hun dienstverlening. Zie voor meer informatie www.boink.info. 

VERZEKERING
Uw kind is verzekerd bij ongevallen vanaf het moment dat het van 
school overgaat naar de buitenschoolse opvang, tot het moment dat u 
uw kind weer ophaalt.

HEEFT U EEN KLACHT?
Als ouders, oudercommissie of bedrijven een klacht hebben, kunnen 
zij zich wenden tot de groepsleiding of directie van Kornak. Bent 
u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht via de interne 
klachtenprocedure, dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan het 
onafhankelijke Klachtenloket Kinderopvang. Een medewerker van het 
Klachtenloket zal uw klacht met informatie, gericht advies, bemiddeling 
of mediation proberen op te lossen.

GESCHILLENCOMMISSIE
U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke 
‘Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen’. Uw klacht 
wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie 
beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat 
betekent dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen en dat 
hoger beroep tegen de uitspraak niet mogelijk is. Meer informatie 
hierover vindt u op: https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/
commissies/kinderopvang/.
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