Welke opvang
past het best
bij jouw kind?

10 tips om een
goede keuze te
maken

www.kanteel.nl
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Proef de sfeer.
Is deze prettig?
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Een rondleiding geeft je een goed beeld. Wat zijn de
kinderen op dat moment aan het doen? Hoe is het contact
tussen de kinderen en de pedagogisch medewerkers?
Ervaar je dit als prettig?

Hoe word jij
ontvangen? Een
prettig contact met de
pedagogisch
medewerkers tijdens
de rondleiding is
belangrijk. Word je
welkom geheten,
stellen zij zich voor en
stellen ze je vragen?
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Bekijk de binnen én buitenruimtes. Zijn deze
gezellig en uitdagend ingericht? Wordt er
dagelijks buiten gespeeld? Is er voldoende
spelmateriaal aanwezig (dat jouw kind thuis
niet heeft)? En is het veilig en hygiënisch?
Vraag hoe een dag er gemiddeld uitziet. Hoe
wordt de ontwikkeling van jouw kind
gestimuleerd? Heb je een beeld wat jouw
kind gaat beleven? Mogen kinderen mee
bepalen wat ze gaan doen?
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Hoe word je op de hoogte
gehouden? Vraag hoe de
ontwikkeling van je kind
wordt gevolgd en met jou
wordt gecommuniceerd.
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Heb je specifieke vragen
en wensen voor jouw
kind?
Vraag tijdens de
rondleiding hoe daarmee
omgegaan wordt.

Heb je meerdere
kinderen? Dan is het voor
jou prettig als je ze naar
één locatie kunt brengen.
Onderzoek of de
kinderopvang een
samenwerking heeft met
een basisschool en of er
opvang voor alle leeftijden
wordt geboden.
Vraag naar de tarieven.
Let hierbij niet alleen op
het uurtarief, maar vraag
ook of bijvoorbeeld
voeding en luiers zijn
inbegrepen. Let er vooral
op wat de netto kosten
voor jou zijn.

10 Vraag

andere
ouders om
ervaringen.

Kinderopvang zelf ervaren? Neem een kijkje bij Kanteel
Kanteel Kinderopvang

Kanteel is een kinderopvangorganisatie zonder winstoogmerk, die bijdraagt
aan elke stap van ieder kind op weg naar volwassenheid. In de regio Den
Bosch, Rosmalen en Zaltbommel bieden zij voor kinderen van 0-13 jaar onder
andere KDV, PA en BSO.
Je bent van harte welkom
Kijk op www.kanteel.nl voor een locatie bij jou
in de buurt. Je kunt dan direct contact opnemen
met de betreffende locatie voor een rondleiding.
Of neem contact op met de afdeling
Relatiebeheer via relatiebeheer@kanteel.nl of
(073) 851 99 99.

Wat kost kinderopvang?

Wil je weten wat jouw netto kosten voor
kinderopvang zijn? Gebruik www.kanteel.nl/
rekentool en reken in een mum van tijd je netto
kosten uit. Heb je vragen? Dan helpen onze
medewerkers van de financiële administratie je
graag verder via (073) 850 78 49.

Is er plaats?

De afdeling Relatiebeheer van Kanteel Kinderopvang helpt je graag bij vragen
over plaatsingsmogelijkheden en om in te schrijven. De medewerkers zijn te
bereiken via relatiebeheer@kanteel.nl of via telefoonnummer (073) 851 99 99
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