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Producten           

Voor de verschillende producten zijn procedures of protocollen opgesteld, deze kunt u vinden bij ons op de   
website www.kitsprimair.nl  
De procedures en protocollen worden ook aan ouders verstrekt bij het aanvragen van informatie.  
Vanaf 1 januari 2023 kunnen we de volgende productgroepen onderscheiden:     

           

Peuteropvang          

• Betreft kinderen van 2 tot 4 jaar         

• Betreft 2 of meerdere ochtenden per week, waarbij een keuze is van 3 uur per ochtend (08.30 - 11.30 uur) of van  
 4 uur per ochtend (08.30 - 12.30 uur) 

• Alleen mogelijk in de schoolweken     

• Voor of na de peuteropvang is een combinatie met KDV mogelijk (zie kinderdagopvang)    

• VVE aanbod (voor peuters met indicatie): gratis extra peuteropvang tot max 16 uur per week.    

           

Kinderdagopvang (KDV)          

• Betreft kinderen van 0 - 4 jaar         

• Dagdelen: 07.30 - 12.30 en 12.30 - 17.30 (afname minimaal 4 uur per keer)     

• Brengen of halen tussen 07.30 en 09.00 uur / tussen 12.30 en 13.00 uur / tussen 16.30 en 17.30 uur   

           
Variaties: 
Kinderdagopvang            

KDV 40:   Kinderdagopvang gedurende 40 schoolweken per jaar, minimale afname is 4 uur  

  aaneengesloten per keer.       

           

KDV 40 verlengd:  Kinderdagopvang voorafgaand of aansluitend aan reguliere openingstijden   

  07.00 - 07.30 of 17.30 - 19.00 (mogelijk per kwartier)     

           

           

Voorschoolse opvang (VSO)         

VSO 40:  Voorschoolse opvang tussen 7.00 en 08.30 uur gedurende 40 schoolweken.   

  Minimale afname 1 uur per keer.       

           

           

Naschoolse opvang (NSO)          

NSO 40:  Opvang na schooltijd (40 weken), minimale afname is 3 uur aaneengesloten.   

  Vanaf 14.00 uur, verlenging is mogelijk tot 19.00 uur.     
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Vakantieopvang 

• Opvang tijdens vakantieweken, minimale afname 4 uur per keer, vaste dagen per week.    

• In overleg is opvang vanaf 07.00 uur mogelijk en tot 19.00 uur.      
• Brengen tot 09.00 uur / brengen & halen tussen 12.30 en 13.00 uur / halen vanaf 16.30 uur. 
 
Vakantieopvang: keuze uit 1 of meerdere weken (maximaal 12), kan alleen in  
 combinatie met bovenstaande opvang      

  

Losse vakantieopvang: vakantieopvang zonder één van de andere contracten (allen mogelijk indien geen inzet 

  van extra personeel nodig is).       

Opm.:           

Kits Primair heeft tijdens de schoolvakanties 4 opvanglocaties beschikbaar voor vakantieopvang.   

Bij vakantieopvangcontracten dient voor elke vakantie aangegeven te worden op welke dagen en tijden de kinderen  

opvang nodig hebben. In verband met het plannen en inroosteren van pedagogisch medewerkers dienen deze  

aanmeldingen uiterlijk op de volgende data bij ons bekend te zijn:      

           

Voorjaarsvakantie: 14 januari 2023 Herfstvakantie: 14 september 2023    

Meivakantie: 14 maart 2023 Kerstvakantie: 14 november 2023    

Zomervakantie: 14 juni 2023        

           

Calamiteitenopvang          

We spreken van calamiteitenopvang als u door een onvoorziene gebeurtenis per direct voor een korte periode 

opvang nodig heeft, bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname, terwijl u geen ander opvangcontract bij ons heeft 

afgenomen. Calamiteitenopvang is alleen mogelijk indien geen inzet van extra personeel nodig is.   

           
 


