
 

 

HET ANTOONTJE DECEMBER/ JANUARI 2018  

Wet IKK 
 
Vanaf 1 januari 2018 geldt er andere 
wetgeving in de kinderopvang voor dagopvang 
en bso. De kwaliteitseisen zijn in de 
afgelopen jaren herijkt binnen het traject 
‘Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang’ (IKK). 
Verschillende partijen in de sector hebben 
een akkoord bereikt en op basis hiervan is 
een nieuw pakket aan kwaliteitsregels 
opgesteld.  
IKK in het kort  
Het doel van IKK: werken aan opvang van hoge 
kwaliteit en het verminderen van regeldruk. 
Voor deze onderwerpen geldt dat er in meer of 
mindere mate wijzigingen zullen moeten 
plaatsvinden:  

• Beleid op het gebied van de 
ontwikkeling van kinderen; ontwikkeling 
kind centraal 

• Veiligheids- en gezondheidsbeleid; van 
een Risicoinventarisatie naar een 
beleid  

• Stabiliteit in de praktijk/ ruimte voor 
maatwerk 

• Opleidingen van medewerkers; 
Kinderopvang is een vak 

Het gaat hier om 4 pijlers met 21 
maatregelen. Voor de BSO is dit o.a.: 

1. de buitenspeelruimte,  
2. naschoolse activiteiten,  
3. mentorschap kind  
4. doorgaande ontwikkellijn vanuit 

peuterspeelzaal/crèche en school 
5. scholing 
6. veiligheid en gezondheid 
7. ontwikkeling en behoefte kind 
8. verordening op de drie uursregeling 

Tijdens vakanties en/of studiedagen 
 
 



 

 

In de Wet kinderopvang is o.a. opgenomen dat oudercommissies adviesrecht 
hebben t.a.v. Beleidswijzigingen. Alle bovengenoemde onderwerpen die als 
gevolg van IKK tot veranderingen leiden, bij De Antoontjes, zullen in het 
nieuwe jaar worden voorgelegd aan onze oudercommissie. Hoewel het voldoen 
aan de wettelijjke kwaliteitseisen verplicht is, moet onze OC wel om advies 
gevraagd worden. 
Het pedagogisch beleidsplan wordt hier vervolgens op aangepast en naar u 
verstuurd. 
 
Het afgelopen jaar is hier door het Ministerie en de belanghebbende partijen 
veel over gepraat, bijgesteld en gewijzigd. Diverse bijeenkomsten hebben 
hieromtrent plaatsgevonden om duidelijkheid te scheppen omdat het gewoonweg 
soms vaag bleef en/of in de praktijk niet haalbaar. De Antoontjes zal zijn 
best doen om de punten zoals bovengenoemd te realiseren. De GGD inspectie 
zal bij de jaarlijkse inspectie, indien noodzakelijk, een hersteltermijn 
afgeven. 

Personenregister Kinderopvang 
In de loop van het eerste kwartaal van 2018 gaat het Personenregister van 
start, iedereen die woont of werkt op een adres waar kinderen worden 
opgevangen, moet zich inschrijven in dit register. Met deze invoering kunnen 
vaste en tijdelijke medewerkers continu gescreend worden. 
 
Indexering Kinderopvangtoeslag 2018 
De maximaal te vergoeden uurprijzen voor kinderopvangtoeslag worden in 2018 
geindexeerd met 2,74%. Daarnaast wordt het uurtarief voor de bso verhoogd 
met € 0,08 ter compensatie van de IKK. De maximale kinderopvangtoeslag 
uurprijs voor de bso wordt hiermee  € 6,95. 
De uurprijs van De Antoontjes gaat hiermee van € 6,80 naar € 6,95. 
 
Studiedag 
Vrijdag 22 december en maandag 8 januari 
Om de personele  bezetting goed af te stemmen op het aantal aanwezige 
kinderen, willen we u vragen om per mail, appje of op de groep door te geven 
of uw kind wel/niet naar de opvang komt op deze dagen.  
 
De inventarisatie voor de kerstvakantie gaat heel goed! Het programma voor 
in de kerstvakantie wordt vrijdag gecommuniceerd. 
 
Naschoolse activiteiten 
Enige tijd terug heeft er een gesprek plaatsgevonden met De Krakeling om in 
het nieuwe jaar Theaterlessen te verzorgen na schooltijd. De aanleiding 
hiervoor was dat er voor de kleuters op dergelijk gebied bijna niets 
aangeboden wordt, terwijl kleuters juist heel veel expressie en creativiteit 
hebben. Dat hun spanningsboog korter is, is waar maar dan kan het aangeboden 
programma aanpast/verkort worden. Het gesprek resulteerde zich in een leuk 
en creatief idee, wat ook mogelijkheden biedt voor de groepen 3,4,5. 
Eva Krammer zal in het nieuwe jaar ook voor de bovenbouw:5-8 Theaterlessen 
geven. 
De voorstellingen van alle Theaterstukken zullen in De Krakeling 
plaatsvinden. 

 



 

 

  

 
Activiteit SoundLab 

Op 21 januari zullen de kinderen hun muziek presenteren na een jeugdconcert 
dat in het Muziekgebouw speelt. In deze link vind je hierover meer 
informatie: 
https://www.muziekgebouw.nl/agenda/Concerten/6565/Joseph_Puglia_/Wat_is_het_g
eheim_van_de_viool_8_/ . 

Wij nodigen de kinderen uit om iets eerder, vanaf 14.00, aanwezig zijn om nog 
kort te repeteren. Tussen 15.00 en 16.00 gaan alle kinderen dan naar het 
concert. Zij krijgen een vrijkaartje en mogen ook één ouder gratis meenemen 
naar het concert. Wij horen graag hoeveel ouders dit ook daadwerkelijk 
willen, zodat we een kaartje voor ze vrij kunnen houden.     

   Op 21 januari – tussen 16.15 en 16.45 presenteren onze kinderen hun muziek 
in de Atriumzaal van het Muziekgebouw. Alle ouders en familie zijn welkom en 
gratis! 

Mad Science 
Staat ook op het programma. 
 
Schaken 
Afgelopen vrijdag is het eerste blok met een toernooi afgesloten. Het tweede 
blok gaat op vrijdag 12 januari van start. Het aanmeldformulier voor het 2de 
blok, zal gemaild worden. 
 
Zodra de planning van bovengenoemde activiteiten rond zijn, zal dat 
gecommuniceerd worden. De activiteiten die in oktober begonnen gaan nog door 
zoals vermeld op de kalender die u toen ontvangen hebt. Indien er een 
presentatie aan gekoppeld wordt, zal u dat van ons of de docent te horen 
krijgen. 
 
 
Bereikbaarheid Antoontjes: 06- 819 064 94 of 06-408 307 86 
info@deantoontjes.nl 
 
Tot slot 
Wij wensen jullie ontzettend fijne, mooie feestdagen en een fantastisch 
nieuwjaar!  
Meryem, Sousou, Nermin, Remy, Zahra  
 


