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Voorwoord  

“Zorgen en ontzorgen” is ons motto, zorg en begeleiding van uw kind, maar ook het ontzorgen, het er 

zijn voor uw kind(eren) zodat zij zich ten volle kunnen ontwikkelen en samen spelen en u tijd en ruimte 

heeft voor werk en opleiding. 

 

Ons kindercentrum staat voor persoonlijke kinderopvang op maat. 

Persoonlijk omdat wij hechten aan een goed contact met het kind en 

de ouders, op basis van respect en vertrouwen.  

Kinderopvang op maat, omdat:  

• alle groepen geopend zijn van 07.30 tot 18.30 uur  

• opvang voor halve dagen mogelijk is  

• wij het hele jaar geopend zijn, ook tijdens vakantieperioden.  

   (met uitzondering van enkele feestdagen) 

 

Daarbij streven wij er naar om zoveel mogelijk aan de wensen van 

ouders tegemoet te komen. Veel van onze klanten komen bij ons via vrienden of kennissen en dat zegt 

naar ons idee genoeg.  

Wij hopen tot ziens!  

 

Met vriendelijke groeten, 

namens directie en management,  

Magda Raaphorst en Gerda Raaphorst 

Kindercentrum Ayla Gaya: 

bestaande uit Kinderdagverblijf (KDV) Ayla Gaya 

Buitenschoolse Opvang (BSO) Fay & Joy 

 

Asterweg 20M 

1031 HN Amsterdam 

 

Telefoon: 020-7795915 

Internet: www.kindercentrum.eu 
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Over kinderopvang op Ayla Gaya  

Visie op moderne kinderopvang  

Het is tegenwoordig steeds meer geaccepteerd dat ouders de verzorging van hun kinderen voor een 

deel aan anderen overlaten, zoals grootouders, betaalde oppas thuis of de groepsleiding van een 

kinderopvang. Ouders zoeken deze mogelijkheden omdat zij zich willen ontplooien in hun werk of hun 

studie.  

Kinderopvang is dus vooral bedoeld om ouders in staat te stellen te werken of te studeren. Daarbij 

komt dat kinderopvang ook een positief effect kan hebben op de ontwikkeling van een kind. Op een 

kinderopvang leren kinderen vertrouwen te hebben in andere volwassenen, ze leren spelen en delen 

met leeftijdsgenoten en ze worden gestimuleerd in hun groei.  

Op een kinderopvang zal een kind de aandacht van de groepsleiding soms moeten delen en even 

moeten wachten. Ook het wat oudere kind leert samen met andere kinderen zijn sociale en emotionele 

vaardigheden ontwikkelen en zijn weerbaarheid vergroten. 

Het positieve van een kindercentrum is vooral, dat het ouders de mogelijkheid biedt om hun eigen 

leven in te richten met als resultaat: een goede balans voor de ouders en het kind.  

Kindercentrum Ayla Gaya en uw kind  

Een kindercentra neemt de dagelijkse zorg voor een kind van de vader of de moeder over. Wij vinden 

een gevoel van veiligheid en vertrouwen tussen kind en groepsleiding zeer belangrijk. Als kindercentra 

Ayla/Gaya willen wij een plaats zijn waar het kind zich thuis voelt en waar de groepsleiding met liefde 

voor de kinderen zorgen. De groepsleiding stelt zich eerlijk en open 

tegenover de kinderen op. Zij zorgt ervoor dat elk kind de aandacht 

krijgt die hij of zij nodig heeft. Er wordt geknuffeld, gezongen en 

gespeeld. Niet het programma is daarbij leidend, maar zoals door de 

behoeften van de kinderen wordt aangegeven, eigenlijk net als thuis. 

Op ons kinderdagverblijf hechten wij groot belang aan lichamelijke 

verzorging, hygiëne, eten, drinken en slapen. Baby's hebben hun eigen 

fles en u mag ook borstvoeding meegeven. Ayla Gaya zorgt voor 

luiers. De kinderen slapen - in overleg met de ouders - naar behoefte. 

Als de kinderen wat groter worden krijgen ze fruit en boterhammen. 

Voor verjaardagen hanteren wij een suikerarm beleid. Gedurende de 

dag bieden wij spel en activiteiten die gericht zijn op elk 

ontwikkelings- en interessegebied van uw kind, gebaseerd op  het 

programma van Peuterplein.  

Gedurende de uren dat uw kind op de buitenschoolse opvang is bieden wij spel en ontspanning. 

Wij streven naar een uitgebalanceerd pakket van inspanning en ontspanning, recreatie en educatie. Wij 

bieden de kinderen verschillende workshops aan. De vakantieprogramma's zijn vooral thema gericht. 

Op elke groep is veel speelgoed aanwezig dat regelmatig wordt aangevuld.  

Zodra het weer het toelaat spelen we buiten, er is een ruime buiten speelplaats waar kinderen kunnen 

fietsen, rennen en met water en zand kunnen spelen. En voor de groten is er ruim de mogelijkheid om  
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te kunnen voetballen, skelteren, hutten bouwen enz. De verjaardagen van de kinderen worden gevierd. 

Ook Sinterklaas en Kerst zijn gemeenschappelijke festiviteiten. Het vieren van feesten draagt bij aan 

het groepsgevoel en zorgt voor spanning en afwisseling. Tegelijkertijd leren de kinderen omgaan met 

hun eigen emoties zoals vrolijkheid, angst en verlegenheid.  

Met veel aandacht voor omgang, verzorging, spelen en activiteiten, willen wij kinderen en ook ouders 

het gevoel geven dat ze "thuiskomen" op Ayla Gaya. Onze visie en manier van werken binnen Ayla 

Gaya hebben wij vastgelegd in ons pedagogisch beleidsplan. U kunt dit beleidsplan downloaden van 

de website www.kindercentrum.eu of opvragen bij het management.  

Integratie  

Kindercentrum Ayla Gaya is er op ingericht om naast 'gewone' kinderen (80-90%) ook kinderen op te 

vangen die net wat meer zorg nodig hebben (10-20%). Dit kunnen kinderen zijn met een (lichte) 

lichamelijke of verstandelijke handicap, maar ook kinderen met een chronische ziekte. Ze hebben net 

iets meer aandacht nodig of bijvoorbeeld één medische handeling per dag. In onze visie zijn ook 

kinderen die iets meer zorg nodig hebben in de eerste plaats kinderen. Ze willen graag ontdekken en 

spelen. Deze kinderen krijgen, hoe jong ze ook zijn, al snel het stempel opgedrukt dat ze anders zijn. 

Door deze kinderen op te vangen in een regulier kindercentrum zoals Ayla Gaya, blijven ze kinderen 

onder de ‘gewone’ kinderen. Ook ouders willen hun kind steeds vaker laten opvangen binnen een 

regulier kindercentrum. Zij willen hun kind zo gewoon mogelijk laten opgroeien. Bij ons staat het 

kind-zijn centraal, en niet het anders-zijn. Onze visie op integratie vindt u ook terug in de 

samenstelling van ons personeel. Zo kunt u bij ons een beroepskracht tegenkomen die zelf in een 

rolstoel zit. Ook bieden wij gehandicapten werkervaringsplekken aan. De kinderen ondervinden 

hiermee dat ook volwassen heel 'anders' kunnen zijn. Het maakt ze echter helemaal niets uit en zij 

waarderen de extra aandacht die ze krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kindercentrum.eu/
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De dagelijkse praktijk 

Regels die voor alle groepen gelden 

Ayla Gaya biedt opvang aan kinderen van 0 tot 12 jaar. Wij plaatsen uw kind in een voor zijn of haar 

leeftijd geschikte groep (de namen van de groepen komen voort uit de legende van Koning Arthur). 

 

Kindercentrum Ayla Gaya heeft de volgende groepen  

 

kinderdagverblijf: 

 Gawain (0-1 jaar) – babygroep; 

 Merlijn (1-2,5 jaar) – dreumesgroep; 

 Persival (2,5-4 jaar) – peutergroep (VVE); 

 Isolde (2-4 jaar) – peutergroep; 

 Tristan (2,5-4 jaar) – ochtend  VVE; 

 Pennilore (2,5-4 jaar) – middag VVE; 

( Vroeg Voorschoolse Educatie ) 

 

                              

buitenschoolse opvang: 

 Joy (4-6 jaar) 

 Viviane (6-8 jaar) 

 Walewijn (7-12 jaar) 

 

 

 

Ayla Gaya zijn zeer flexibel; u kunt uw kind 1 dagdeel tot 5 dagen per week door ons laten opvangen. 

Als u uw kind een extra dag of dagdeel wilt brengen of als u incidenteel dagen wilt ruilen, is dat in 

overleg met de groepsleiding mogelijk als de groepsgrootte het toelaat. 

 

Een hele dag opvang is van  7.30 uur tot 18.30 uur. 

Een halve dag opvang is van 7.30 uur tot 13.30 uur of van 12.30 uur tot 18.30 uur. 

Voor de bso gelden deze tijden in de vakanties. Voor de overige dagen geldt dat uw kind opgehaald 

wordt uit school en welkom is tot 18.30 uur. 

 

Wij willen u vragen uw kind te brengen voor 9.30 uur, dit i.v.m. het dagprogramma op de groepen. 

Vanaf 16.00 uur kunt u uw kind weer ophalen. In overleg met de groepsleiding kunt u uw kind buiten 

deze tijden brengen of ophalen. Als iemand anders, een opa, oma of buurvrouw bijvoorbeeld, uw kind 

komt halen, moet u dit van tevoren even doorgeven. Wij geven uw kind natuurlijk niet aan een 

onbekende mee!  
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Groepsgrootte 

In ons kindercentrum bedraagt de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal 

feitelijke aanwezige kinderen tenminste: 

A. Eén beroepskracht per vier kinderen in de leeftijd tot 1 jaar. 

B. Eén beroepskracht per vijf kinderen in de leeftijd van 1 tot 2 jaar. 

C. Eén beroepskracht per zes kinderen in de leeftijd van 2 tot 3 jaar. 

D. Eén beroepskracht per acht kinderen in de leeftijd van 3 tot 4 jaar. 

E. Eén beroepskracht per tien kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar. 

Het aantal beroepskrachten zal bij een gemengde leeftijdsgroep worden bepaald aan de hand van de 

voor de aanwezige leeftijdscategorieën geldende maximale aantallen kinderen.  

Babygroepen 

Gawain (12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 1 jaar) 

Kinderen vanaf 3 maanden vangen wij op in een babygroep.  

Met de groepsleiding kunt u tijdens het brengen van uw kind bijzonderheden uitwisselen over het 

slapen en eten. De ouder bepaalt welke voeding de baby krijgt en is voor die keuze ook 

verantwoordelijk. Veranderingen rondom het eten schrijven we op in een overdrachtsboek. Overdracht 

en overleg is belangrijk omdat we op deze wijze rekening kunnen houden met de voedingswensen of 

allergieën. Tussen het eten en drinken door ontdekken de kinderen de wereld. De één zit in een 

wipstoeltje de speeltjes van een baby gym te verkennen. Een ander kind zit zelf en probeert voor het 

eerst een toren te bouwen. Een derde ligt rond te kijken op een matras. En als ze moe zijn gaan ze 

slapen. 
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Dreumesgroepen  

Merlijn  (15 kinderen in de leeftijd van 1 tot 2,5 jaar) 

Kinderen van 1 jaar gaan naar een dreumesgroep. De dagindeling is in grote lijnen hetzelfde als op  de 

babygroepen. Ze eten fruit en om 12 uur is het tijd voor een broodje. Daarna gaan de meeste 

dreumesen slapen. Tussendoor is er alle tijd om te rennen, te puzzelen, te klimmen, te kleien en te 

knutselen. Zodra het weer het toelaat, gaan de kinderen lekker buiten spelen. De kinderen zijn de hele 

dag druk bezig. Als ze moe zijn, is er de bank of de mat om wat uit te rusten. Een mooi tijdstip om de 

kinderen voor te lezen of een liedje te zingen. Voordat je het weet is er al weer een dreumes dag 

voorbij.  

 

 

Peutergroepen 

Tristan ochtend VVE  (16 kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar) 

Pennilore middag VVE (16 kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar) 

Persival (VVE)  (14 kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar) 

Isolde    (14 kinderen in de leeftijd van 2  tot 4 jaar) 

 

Als de kinderen 2 jaar zijn, gaan de meeste kinderen naar de peutergroep. De dagindeling is hier in 

grote lijnen hetzelfde. Er wordt alleen steeds meer nadruk gelegd op eigen zelfstandigheid, zoals 

zindelijk worden en zelf schoenen en kleding aantrekken. De kinderen vinden het erg leuk dat ze onder 

begeleiding zelf een boterham mogen smeren, beleggen en snijden. Aan de hand van verschillende 

thema’s vinden er activiteiten plaats gebaseerd op het Peuterplein programma. Jaarlijks organiseren 

we een opa en oma dag, uitstapjes naar de markt, naar de bibliotheek of naar de kinderboerderij. En 

verder is natuurlijk veel ruimte om binnen en buiten te spelen. 
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Buitenschoolse opvang 

Joy    (20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar)  

Viviane  (20 kinderen in de leeftijd van 6 tot 8 jaar) 

Walewijn  (20 kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar) 

               of 

                          (30 kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar) 

 

 

Zodra uw kind leerplichtig is gaan wij graag door met de zorg, hiervoor bieden wij u buitenschoolse 

opvang aan. Het kind blijft hierdoor in dezelfde veilige/vertrouwde omgeving, met vaak al bekende 

leiding en kinderen. Door de veiligheid van de vertrouwde omgeving en personen waarmee uw kind is 

opgegroeid, kan het zekerder omgaan met de veranderende wereld.  

In onze bso willen we voor uw kind vooral een omgeving scheppen waarin het bij kan komen van de 

schooldag, zijn of haar verhaal kwijt kan bij de leiding en de andere kinderen, om daarna op een 

prettige manier de vrije tijd door te brengen. We ondersteunen uw kind daarbij door het aanbieden 

van voldoende ruimte en materiaal afgestemd op leeftijd en interesse van uw kind. En om uw kind te 

interesseren voor hobby’s of sport worden er dagelijks gevarieerde workshops aangeboden. Hier kan 

uw kind een aantal opeenvolgende weken kennis maken met bijv. tennissen, koken, techniek, 

timmeren, tuinieren of wat dan ook. Kijk op de website voor de actuele workshops van dit moment. 

 

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het omgaan met elkaar en met de groep, er worden 

groepsgewoonten ontwikkeld, gezamenlijk gegeten en feesten en verjaardagen worden gevierd.  

Wij verzorgen de bso voor meerdere scholen in Amsterdam Noord. Wilt u weten welke neem dan een 

kijkje op de website of informeer bij het kindercentrum. De kinderen worden met bussen, met de 

bakfiets of lopend door ons van school gehaald. 

http://kindercentrum.eu/BSO
http://kindercentrum.eu/BSO
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Benodigdheden kind tijdens opvang    

Op ons kinderdagverblijf nemen kinderen zelf een fles, een fopspeen, pantoffels, schone kleren en  een 

knuffel voor het slapen mee, voor zover dat van toepassing is. Ayla Gaya zorgt voor eten, drinken en 

luiers. U hoeft dus geen melk, fruit of boterhammen mee te 

brengen. Alleen als uw kind speciale voeding nodig heeft, moet u 

dat zelf meegeven. 

De locatie, oorsprong en inrichting  

Ayla is in 2003 gestart in een nieuw gebouw aan de Asterweg in 

Amsterdam Noord. De naam Ayla komt van een roman over de 

prehistorie, waarin een jonge  vrouw zich staande houdt in de overweldigende natuur. Ayla, Fay en 

Gaya zijn ook de namen van de kleindochters van Magda. De naam wekt de suggestie van ongerepte 

natuur, lucht jungle en savanne. Deze thema’s komen  terug in prachtige muurschilderingen die zijn 

aangebracht volgens het ontwerp van binnenhuisarchitect Lisa Wendrowsky. Het natuurlijke komt ook 

terug in het gebruik van natuurlijke kleuren en materialen.  

Behalve dat Ayla een bijzondere sfeer uitademt, is het kinderdagverblijf ook zeer functioneel ingericht. 

De ruimtes zijn groot met veel speelruimte en tot 2 jaar hebben de kinderen een aparte slaapkamer. 

Iedere groep heeft een vaste natte ruimte met verschoontafels, keukenblok en kindertoiletten. Het 

meubilair en speelgoed zijn modern en van hoge kwaliteit en de deuren zijn drempelvrij. De ruimtes 

op de eerste verdieping zijn te bereiken via een trap en een lift. Voor alle groepen is er een grote 

buitenruimte met diverse speeltoestellen en een speelhuisje. In 2008 zijn we gestart met de 

buitenschoolse opvang Fay. Eerst met één groep, maar al snel werden dat er meer.  

Gaya is ook gevestigd in een nieuw gebouw aan de Asterweg 20r in Amsterdam-Noord en staat 

schuin tegenover kinderdagverblijf Ayla. Gaya is geopend in september 2010. 

Op de begane grond van Gaya zijn de baby en  dreumesgroep  gevestigd. Beide groepen hebben een 

eigen slaapkamer grenzend aan hun eigen groepsruimte. Op de eerste verdieping hebben de peuters 

hun leefgroep,  met aangrenzend hun eigen rustruimte. Ook de groepsruimtes op Gaya kenmerken 

zich door ruimte en licht, als er vanwege het weer echt niet buiten gespeeld kan worden dan is er 

voldoende bewegingsruimte op de groep. 

Bij de opening van Gaya is er ook een nieuwe buitenruimte toegevoegd, waar de kinderen via een 

afgeschermd wandelpad naar toe kunnen lopen. De jongste kinderen tot 3 jaar gebruiken de 

speelplaats achter Ayla, de peuters vanaf 3 gebruiken ook de nieuwe speelplaats, waar een uitdagend 

speeltoestel, een grote zandbak en een kleine moes tuin te vinden is. Bas Oostveen (de schilder die de 

muurschilderingen in bso Fay heeft gemaakt)  heeft ook de dieren gemaakt die te zien zijn op de 

buitenspeelplaats van Ayla Gaya. Kindercentrum Ayla Gaya 

is nu één bedrijf geworden.  

 ****Als u het zelf wilt beleven dan nodigen wij u van harte                                                                                                                                                                                                                          

uit om langs te komen en een kijkje te nemen.**** 
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Locatie 

Ayla Gaya liggen centraal in Amsterdam Noord, omgeven door scholen en bedrijven. Vanuit 

Amsterdam-Centrum kunt u het kindercentrum makkelijk bereiken via de IJ-tunnel of de IJ-pont. Vanaf 

IJburg of De Eilanden rijdt u er via de Zeeburgertunnel in vijftien minuten naar toe. Ook vanuit 

Amsterdam-Noord en plaatsen ten noorden van Amsterdam, zoals Purmerend en Landsmeer, bent u 

er in twintig minuten.  

Als u over de Nieuwe Leeuwarderweg naar de IJ-tunnel rijdt, hoeft u slechts even de weg af om uw 

kind weg te brengen en weer op te halen. Ideaal als u in Amsterdam-Noord of in het centrum van 

Amsterdam werkt. Bovendien is er bij Ayla Gaya volop gratis parkeerruimte. 
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Hoe plaats ik mijn kind op Ayla Gaya? 

Als u uw kind of kinderen op Ayla Gaya wilt plaatsen, kunt u zich bij ons inschrijven. Maar misschien 

wilt u eerst persoonlijk met ons kennismaken. Bel dan gerust voor een afspraak met Ayla Gaya          

(tel. 020 7795915 of 06 25070826) en vraag naar Magda Raaphorst of Anja Oudenaarden. Zij 

bespreken met u al uw wensen wat betreft de kinderopvang. U kunt zich dan desgewenst direct 

inschrijven. Wanneer wij het inschrijfformulier van u ontvangen, sturen wij u een plaatsings contract 

voor de gewenste aanvangsdatum. 

Inschrijven kan ook via de website: www.kindercentrum.eu Alle kinderen tot de leeftijd van 12 jaar 

kunnen worden ingeschreven. U kunt uw kind al inschrijven tijdens uw zwangerschap. De eenmalige 

administratiekosten voor het eerste kind bedragen 50 Euro. Als uw kind een plaats heeft, wordt dit 

bedrag verrekend met de eerste factuur. Veel ouders laten de bijdrage van de belastingdienst direct 

op het rekeningnummer van het kinderdagverblijf storten. Het kinderdagverblijf int de eigen bijdrage 

de 26
ste

  van de maand via automatische incasso. Dit is altijd voor de aankomende maand. Als u 

ondersteuning wilt bij het invullen van de aanvraag belastingtoeslag dan kan dit. U kunt een afspraak 

maken met een van  onze administratieve medewerkers. 

Als u twee maanden voor aanvang van de opvang de 

belastingtoeslag aanvraagt, wordt de toeslag ook op tijd 

uitgekeerd aan het kindercentrum en kunt u uw kind met 

een gerust gevoel laten beginnen  terwijl u weet dat de 

financiën goed geregeld zijn.  

Na de inschrijving 

Na de inschrijving ontvangt u zoals hiervoor aangegeven een plaatsingscontract, wat omgezet wordt in een 

definitief contract op het moment dat uw getekende contract terug is bij onze administratie.  

Hoe snel we uw kind kunnen opvangen is afhankelijk van de volgende factoren: 

 Voor hoeveel dagdelen of dagen wilt u opvang? 

 Kunt u schuiven met de dagdelen/dagen waarop uw kind opvang nodig heeft? 

 Voor welke groep schrijft u uw kind in? 

Een maand voor aanvang van de opvang wordt er contact met u opgenomen door de administratie 

om te kijken of alles in orde is en om wendagen af te spreken.  

Bij de buitenschoolse opvang kan naar wens opvang gerealiseerd worden inclusief 6 weken vakantie 

opvang of een volledige vakantie opvang van 12 weken. Als een kind bijvoorbeeld geplaatst is op de 

maandag en de dinsdag met 6 weken vakantie opvang dan wordt het kind gedurende 6 maandagen 

en 6 dinsdagen volledig (11 uur per dag) opgevangen tijdens de school vakanties. Is een kind 

geplaatst met volledige vakantie opvang dan wordt het 11 uur per dag opgevangen gedurende alle 

vakantie-, studie- en roostervrije dagen. (let wel: alleen de dagen dat het kind normaal ook opvang 

heeft) 

http://www.kindercentrum.eu/
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Wijzigen en opzeggen 

Als u wensen hebt wat betreft de dagen of dagdelen dat uw kind op Ayla Gaya wordt opgevangen, 

neemt u dan contact op met Magda Raaphorst per mobiel 06 25070826 of via email 

(magda@kindercentrum.eu). Zij kan u verder informeren over de diverse mogelijkheden. 

 

Als u uw kind minder dagdelen op Ayla Gaya wilt laten opvangen, dan dient u het management altijd 

minimaal 2 maanden van te voren schriftelijk of via de email op de hoogte brengen. Dit kan niet via de 

groepsleiding. Ook als u helemaal geen gebruik meer wilt maken van opvang bij Ayla Gaya, dient u het 

management 2 maanden van tevoren schriftelijk of via bovenstaande email in kennis te stellen. 

 

Wij werken onder de algemene voorwaarden zoals deze zijn opgesteld door de Branchevereniging van 

Ondernemers in de Kinderopvang. U kunt deze algemene voorwaarden downloaden vanaf onze 

website www..kindercentrum.eu U kunt de algemene voorwaarden natuurlijk ook bij ons opvragen. 

 

 

 

 

Ziekte beleid 

Als uw kind ziek is zult u over het algemeen beslissen om uw kind niet naar het kindercentrum te 

brengen. Deze beslissing ligt ook in eerste instantie bij u. Maar het kan ook gebeuren dat uw kind wat 

verhoging heeft, maar er verder niet ziek van is gewoon door speelt, maar bv wat meer wil slapen. 

In zo’n situatie is uw kind gewoon welkom op het kindercentrum, er is genoeg mogelijkheid om extra 

te slapen, of een poosje op de groep op de bank te liggen. 

Het is van belang dat u in een dergelijke situatie zorgvuldig overdraagt hoe het met uw kind de 

afgelopen nacht en/of dag is gegaan en wanneer en hoe u te bereiken bent mocht uw kindje toch 

zieker worden dan verwacht. 

Heeft uw kind een besmettelijke ziekte dan is het van belang dat u ons zo snel mogelijk op de hoogte 

brengt, zodat wij andere ouders en kinderen kunnen informeren. In de meeste gevallen is uw kind ook 

dan gewoon welkom, mits het niet te ziek is, omdat de besmetting vaak al actief is voor de ziekte 

duidelijk naar buiten komt. 

****Mocht uw kind medicijnen nodig hebben dan kunnen die door de leidster gegeven worden, nadat u 

een medicijnverklaring heeft ingevuld.**** 

http://www.kdv-ayla.nl/
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Ayla Gaya en de ouders  

Contact met de ouders  

Wij vinden het dagelijkse contact met de ouders bij het halen en brengen heel belangrijk, daarom staat 

er ook iedere ochtend koffie en thee op de groep tijdens het brengen. Daarnaast houden we met de 

ouders van elk kind eenmaal per jaar een zogenaamd 10 minuten-gesprek. Daarin bespreken we hoe 

uw  kind zich op het kindercentrum thuis voelt en functioneert. Tijdens deze gesprekken is er vooral 

ook tijd voor uw vragen, maar heeft u vragen of twijfels kom er vooral direct mee. 

 

Bij vragen of klachten 

Als er vragen of problemen zijn, kunt u twee dingen doen. U kunt de interne en/of externe 

klachtenprocedure volgen.  

Wat houden deze procedures in: Bij de interne klachtenprocedure kunt u in eerste instantie terecht 

bij het personeel op de groep.  Als zij de vraag niet kunnen beantwoorden of het probleem niet 

kunnen wegnemen, kunt u contact opnemen met het management. Wij staan altijd open voor elke op- 

of aanmerking die kan bijdragen aan uw tevredenheid. Bij onuitgesproken klachten is niemand gebaat.  

Bij de externe klachtenprocedure kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie. Deze 

zal er alles aan doen om uw klacht te onderzoeken en waar nodig te bemiddelen of op andere wijze 

tot een oplossing te komen. Voor een uitgebreide omschrijving van onze klachtenprocedure verwijzen 

we naar onze website.  

 

Er zijn ook ouders die daadwerkelijk willen helpen. Wij juichen die betrokkenheid toe en horen het 

graag als u als ouder iets wilt doen binnen het kindercentrum. Zo wordt er soms door handige vaders 

en moeders inventaris en speelgoed gerepareerd.  

Deze activiteit is ook een leuke manier om andere ouders te leren kennen.  

 

Jaarlijks organiseren we ouderavonden voor ouders van de groepen van 0-4 jaar en voor de ouders 

van de buitenschoolse opvang. Ouders worden geïnformeerd over actuele zaken en/ of er wordt 

iemand uitgenodigd voor een interactieve lezing op het gebied van opvoeding en alles wat daarmee 

te maken heeft. 

De OuderCommissie (OC)  

Het management van Ayla Gaya draagt de eindverantwoordelijkheid voor wat er op de groepen 

gebeurt. Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen, voeren zij wekelijks overleg met het personeel. 

Om direct contact te onderhouden met wat er onder de ouders leeft, is er een oudercommissie in het 

leven geroepen.  

Deze bestaat uit ouders van alle groepen die één keer per twee maanden met het management 

vergaderen over de gang van zaken binnen ons kindercentrum. Meer informatie over de 

oudercommissie kunt u lezen op onze website www.kindercentrum.eu  

Als u actief wilt deelnemen, kunt u contact opnemen met het management.  

http://www.kdv-ayla.nl/
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Communicatie: website en nieuwsbrief  

Wij hechten grote waarde aan communicatie met de ouders. Naast het contact dat u met de 

groepsleiding heeft, hebben wij een nieuwsbrief die ongeveer vier keer per jaar verschijnt. Hiermee 

blijft u op de hoogte van allerlei nieuws en ontwikkelingen binnen ons kindercentrum en binnen de 

kinderopvang in het algemeen. U krijgt de nieuwsbrief van de groepsleiding en hij wordt ook per e-

mail verstuurd. Voor uitgebreidere informatie kunt u terecht op onze websites 

www.kindercentrum.eu. 

 

Organisatie van Ayla Gaya  

 

Ayla Gaya heeft een twee hoofdige directie waarin Magda algemeen directeur is en Gerda 

verantwoordelijk voor het pedagogisch en kwaliteitsbeleid. Het managementteam bestaat uit vier 

personen, Anja als leidinggevende voor het kdv en Wesley als assistent leidinggevende voor de bso. 

De pedagogische medewerkers  

De medewerkers dragen zorg voor de opvang en verzorging van de kinderen.  

Al onze medewerkers zijn gediplomeerd zoals beschreven in de CAO voor de kinderopvang.  

Wekelijks is er overleg over de dagelijkse gang van zaken op de groep en de ontwikkeling van de 

individuele kinderen.  

Eens per 6 weken wordt een teambespreking gehouden. Management en personeel bespreken dan de 

lopende zaken en besteden aandacht aan een specifiek thema. Tenslotte worden de medewerkers 

door het management gecoacht; ons uitgangspunt is dat de medewerkers een opgroeiend en lerend 

kind alleen optimaal kunnen begeleiden als hij/zij zich bewust is van zijn/haar eigen leerproces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kdv-ayla.nl/
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De pedagogische medewerkers in opleiding 

De pedagogische medewerker in opleiding wordt ingezet conform de CAO voor de kinderopvang. Dit 

zal in de praktijk het volgende betekenen. De voorwaarden waaronder en de mate waarin 

pedagogische medewerkers kunnen worden belast met de verzorging en opvang van kinderen vindt 

onder de volgende voorwaarden plaats: 

 Er is sprake van een arbeidsovereenkomst tussen de pedagogisch medewerker en 

kindercentrum Ayla Gaya. 

 De eerste 2 schooljaren zal er sprake zijn van een oplopende inzet van de pedagogisch 

medewerker in opleiding onder supervisie van een door het bedrijf aangestelde 

praktijkbegeleider. 

 Het laatste jaar van de opleiding kan er sprake zijn van volledige inzetbaarheid onder 

begeleiding van een praktijkbegeleider. 

 De plaatsing van de pedagogisch medewerker in opleiding en toetsing van de resultaten zal in 

overleg met de school plaatsvinden. 

 

 

 

 

 

 

Stagiaires 

Beroepskrachten in opleiding kunnen bij Ayla Gaya stage lopen. Voor het begeleiden van stagiaires 

hebben de kindercentra een bevoegde stage coördinator aangesteld. Daarnaast ontvangen ook de 

stage begeleiders op de werkplek een training om de stagiaires optimaal te kunnen begeleiden. 

Stagiaires draaien afhankelijk van de soort stage kortere of langere tijd mee op één of meer groepen. 

Enerzijds doet een stagiaire werkervaring op, anderzijds begeleiden wij de stagiaire in zijn/haar 

leerproces. En als het van beide kanten klikt, gebeurt het regelmatig dat we stagiaires als personeelslid 

mogen begroeten.  

Voertaal 

De voertaal binnen het kindercentrum is Nederlands. 
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Beleid inzake veiligheid en gezondheid 

Kinderdagverblijf Ayla Gaya hecht er waarde aan dat er veel aandacht wordt besteed aan het beleid 

met betrekking tot veiligheid en gezondheid. Daarvoor hebben wij het volgende beleid opgesteld: 

 Ten aanzien van het beleid voor veiligheid en gezondheid wordt er jaarlijks in een risico-

inventarisatie schriftelijk vastgelegd welke risico’s de opvang van kinderen met zich meebrengt 

Er zal jaarlijks een plan van aanpak worden gemaakt naar aanleiding van de meest recente 

risico-inventarisatie. Tevens zullen wij jaarlijks speerpunten benoemen. Daarnaast wordt er een 

overzicht opgesteld van de ongevallen die zich in het kinderdagverblijf hebben voorgedaan. 

 Er zal jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid worden opgesteld die de thema’s: 

ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen beschrijft. Er wordt jaarlijks een 

plan van aanpak gemaakt waarin is aangegeven welke maatregelen op welk moment worden 

genomen en waarin de samenhang zichtbaar is tussen de risico’s en de getroffen maatregelen. 

Jaarlijks zullen wij speerpunten benoemen over bovengenoemde onderwerpen 

 Ten  aanzien van preventie kindermishandeling en seksueel misbruik wordt in de kindercentra 

gewerkt met goedgekeurde protocollen die regelmatig besproken en geëvalueerd worden. 

N.a.v. het rapport van de kommissie Gunning is dit beleid uitgebreid met het aanstellen van 

een aandacht functionaris die intern het beleid volgt en naleeft. Sinds april 2012 wordt ook 

gewerkt met een externe vertrouwenspersoon. Zij is te consulteren door de medewerkers 

indien zij zich intern niet gehoord voelen. Jaarlijks worden de medewerkers geschoold op 

deskundigheid en naleving van beide protocollen.  

 De oudercommissie heeft adviesrecht ten behoeve van het 

kwaliteitsbeleid, dit staat minstens eens per jaar op de agenda van 

het overleg OC en MT.  

Wet kinderopvang en financiën 

De wet Kinderopvang en kwaliteit 

Met de invoering van de nieuwe Wet Basisvoorziening Kinderopvang 

(WBK) op 1 januari 2005 is er veel veranderd. De nieuwe wet regelt de 

financiering en de kwaliteit van de kinderopvang, met als achterliggende gedachte dat de ouder 

centraal komt te staan. De nieuwe regeling geeft u als ouders de mogelijkheid een kinderdagverblijf te 

kiezen dat bij u past. 

Ouders kunnen een inkomensafhankelijke bijdrage aanvragen via de belastingdienst.  Daarnaast is het 

in specifieke gevallen mogelijke een bijdrage aan te vragen bij uw  uitkeringsinstantie of bij de  

gemeente. De resterende kosten zijn voor u als ouder(s), in de vorm van de eigen bijdrage. 

 

Ook de kwaliteit van de kinderopvang wordt in de WBK geregeld. Elk kinderdagverblijf is zelf 

verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang. Daarnaast heeft de branchevereniging  in overleg 

met de kinderopvang een kwaliteitsconvenant afgesproken waaraan Ayla Gaya zich hebben 

gecommitteerd. Dit kwaliteitsconvenant kunt u vinden op onze website. De GGD (geneeskundige en 

gezondheidsdienst Amsterdam) controleert ieder jaar of  onze kindercentra aan alle eisen voldoen. 
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Kosten van de kinderopvang 

Op www.kindercentrum.eu  kunt u de actuele kosten vinden van kinderopvang op Ayla Gaya. Voor 

meer informatie kunt u natuurlijk ook contact opnemen met Magda Raaphorst. 

U betaalt de maandelijkse kosten van de kinderopvang via een automatische incasso. Zodra u de 

beschikking van de belasting binnen heeft willen wij hier graag een kopie van ontvangen, zodat wij de 

bijdrage van de belasting op de factuur kunnen verwerken. Dit geldt ook voor een eventuele bijdrage 

van DWI of UWV. 

Ieder jaar worden de prijzen per 1 oktober aangepast na overleg en goedkeuring van de Ouder 

commissie (OC).  

 

 

 

 

 

 

 

Specifieke regelingen: PGB / SMI 

Voor ouders van een kind met een handicap of een chronische ziekte is het mogelijk om een Persoons 

Gebonden Budget (PGB) aan te vragen. Hiermee is het mogelijk om allerhande zorg zelf in te kopen. 

Met een PGB kunt u ook (een deel) van de opvang van uw kind op Ayla Gaya bekostigen.  

Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neemt u dan zeker contact met ons op.  

 

 

 

http://www.kdv-ayla.nl/
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Alles nog even op een rijtje: 
 

 Ruime openingstijden van 7.30 tot 18.30 uur. 

 Opvang voor dagdelen is mogelijk. 

 Het hele jaar geopend (met uitzondering van feestdagen), dus geen vakantiesluiting. 

 Ervaren en gediplomeerd personeel. 

 Ruim opgezette binnen- en buitenruimtes. 

 Veel aandacht voor de individuele behoeften van uw kind. 

 Om 9.30 uur moeten alle kinderen aanwezig zijn. Wanneer een kind later komt, niet komt of 

ziek is, geeft u dit voor 9.30 uur aan de groepsleiding door. 

 Voor de halve dag opvang kunt u uw kind tussen 12.30 en 13.30 uur halen of brengen. 

 Na 16.00 uur kunnen de kinderen worden gehaald. Als u uw kind eerder wilt ophalen, geeft u 

dit van tevoren door, dit in verband met mogelijke uitstapjes of slaapjes. 

 Als u uw kind niet zelf komt ophalen, geeft u dit vooraf door aan de groepsleiding. 

 Kinderen van het kdv  hebben een compleet stel reservekleren in hun tasje. 

 De groepsleiding en alle kinderen die lopen, dragen pantoffels of ze lopen op blote voeten. 

 Elk kind op de babygroep neemt zijn/haar eigen fles mee. 

 Ayla Gaya zorgt voor eten, drinken en luiers. Indien nodig neemt u zelf bijzondere voeding 

en/of drinken mee. 

 Elke dreumes en peuter heeft een eigen tandenborstel. 

 Bij verjaardagen stellen wij suikerarme traktaties op prijs. 

 U bent telefonisch goed bereikbaar voor het geval uw kind ziek wordt. 

 Ayla Gaya zijn niet aansprakelijk bij vermissing of beschadiging van speelgoed, kleren of 

andere bezittingen van het kind. 

 Voor de bso geldt: bij voorkeur niet ophalen voor 17.15 uur i.v.m. verschillende activiteiten en 

workshops. 

 Bij de bso wordt gewerkt met workshops en is sporten een vast onderdeel van het 

programma. 

 

Hoe ziet ons management eruit?  

Magda Raaphorst 06 25070825 directie en financieel beleid  

Gerda Raaphorst 06 26110078 directie en kwaliteitsbeleid/pedagogische ondersteuning 

Anja Oudenaarden 06 17405705 leidinggevende en personeelsbeleid 

Wesley van Musscher 06 17405706 assistent leidinggevende  

Leo Dubbeldam  06 13400187 administrateur en belastingzaken 

Kim de Jong   06 51310464 belastingzaken en OWI 

Lavinia Boezerman 020 7795915 stage begeleidster 

 


