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Nieuwe wetgeving vanaf 2018 
Vanaf 1 januari 2018 treedt het akkoord IKK in werking: de wet Innovatie en Kwaliteit 
Kinderopvang. Deze wet is bedoeld om de kinderopvang 
kwalitatief te verbeteren. Hij is ingedeeld in 4 thema's: 

1. De ontwikkeling van het kind staat centraal 

2. Veiligheid en gezondheid 

3. Stabiliteit en pedagogisch maatwerk 

4. Kinderopvang is een vak 

Onder ieder thema vallen diverse maatregelen die vòòr 1 januari 2018 moeten zijn 
ingevoerd op ieder kinderdagverblijf. Bijvoorbeeld: ieder kind krijgt een mentor 
toegewezen. Die leidster is voor de ouders het aanspreekpunt als het gaat om ontwikkeling 
van hun kind en eventuele aandachtspunten daarin. Natuurlijk kan een ouder bij iedere 
leidster van de groep terecht met vragen, maar bij afwijkend gedrag en specifieke vragen 
staat de mentor voor jullie klaar.  Ook is de mentor degene die de jaarlijkse observatie 
verricht en het gesprek daaropvolgend doet. Wie de mentor van je kind is kun je straks 
lezen in het ouderportaal. Op 2 januari hangen we lijsten op de groepen waarop de mentor 
van je kind bekend wordt gemaakt. Bij overgang naar een volgende groep wordt ook weer 
een nieuwe mentor benoemd. Een andere maatregel is bijvoorbeeld de verplichting altijd 
minimaal 1 volwassene met kinder EHBO op de vestiging rond te hebben lopen. Voor alle 
verdere wetswijzigingen verwijzen we naar de website www.veranderingenkinderopvang.nl 

De nieuwe wetgeving betekent voor de kinderopvang een hoop extra werk en kosten. De 
overheid heeft daarmee rekening gehouden in het berekenen van de vergoeding van de 
kinderopvangtoeslag van 2018. De overheid indexeert de maximaal te vergoeden 
uurprijzen voor 2018 met 2,74%. Daarnaast wordt een verhoging van €0,07 voor de 
dagopvang gehanteerd ter compensatie van de maatregelen die voortvloeien uit de wet 
IKK. Dit zijn dus de percentages/tarieven die de overheid verwerkt om tot de nieuwe 
maximale uurvergoeding te komen. 

Wij hebben besloten deze stijging van de overheid te volgen en het daar voor dit jaar bij te 
laten. De nieuwe uurprijs komt daarmee op €7,75. Wat dat precies betekent voor de 
maandprijzen kun je terugvinden op http://www.villabambini.nl/praktische-info 
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Sinterklaas komt! 
Ja, op 5 december staan ze weer voor de deur: Sinterklaas en zijn Piet! 
Alle kindjes van de dreumes- en de peutergroepen zijn weer welkom. 
Ook als het dus niet de dag van je kind is mag hij/zij natuurlijk wel 
komen om Sinterklaas toe te zingen en een cadeautje te 
ontvangen. Iedereen moet die dag dan wel om 

09.00 uur binnen zijn. De kindjes die alleen 

voor Sinterklaas langskomen kunnen om 10.30 
uur weer worden opgehaald. 

Niet vergeten: tussen Kerst en Oud en 
Nieuw is Villa Bambini gesloten! 

Op woensdag 27, donderdag 28 en vrijdag 29 december is 

Villa Bambini gesloten. Op 1 januari natuurlijk ook! Op 

dinsdag 2 januari staan we weer fris en fruitig klaar om 
iedereen een geweldig nieuwjaar te wensen en er weer een 

superleuk jaar van te maken met alle kinderen. 

En vergeet ook de nieuwjaarsborrel niet! 
Op 19 januari zijn alle ouders welkom voor een glas bubbels en de Villa Bambini jaarfilm. 

Voor alle nieuwe ouders: ieder jaar maken we van alle filmpjes en foto's een montage die 

een indruk geeft van wat we het afgelopen jaar allemaal gedaan hebben met de kinderen. 
De 'première' is tijdens de nieuwjaarsborrel, maar daarna krijgen alle ouders een link om 

de film zelf te downloaden. 

In januari zijn Ilona en Bianca weer 
terug van zwangerschapsverlof en dat is 
maar goed ook want we hebben ze hard 
nodig! Bianca wordt weer 
dreumesleidster en Ilona komt vast op 
de blauwe babygroep. Tamara zit op 
donderdag op kantoor en om de week 
ook op de woensdag. Astrid blijft 
gelukkig onze vaste invalleidster, maar 
Melissa heeft een leuke job gevonden 
met vaste dagen dus zij gaat ons eind 
januari verlaten. We gaan haar missen! 

Rooster 2018 


