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İlk defa mı kreşe mi geldiniz? Alışkanlık yaratır!
Kreşte: kışkırtıcı oyunlar ve güvenlik
Kreşte çocuklar birbirleriyle, içeride ve dışarıda güzelce oyun oynayabilirler. Çocuklar haftada 2
gün ve yaklaşık olarak yılda da 40 hafta (okul haftaları temel alınarak) gelirler. Kreşlerimizdeki
öğretmen sayısı, çoğunlukla 16 çocuğa 2 öğretmen düşecek şekildedir. Bazı durumlarda gruplar
daha küçük (en fazla 8 çocuk) olur, bu durumda öğretmen bir tane olur.
VVE ile ekstradan dil çalışması
Bütün kreşlerimizde Öncü ve Okul öncesi Eğitim metodu ile çalışılmaktadır.
Dil bakımından geri kalma riski olan çocuklara 2 ekstra günlük kısım (ücretsiz) VVE eğitimi
sağlanmaktadır. Bunun ön şartı çocuğun en az 4 günlük kısımda yer almasıdır. Bu programa
çocuğunuzun katılıp katılmayacağına danışma bürosu karar vermektedir.
Uygulamada
Açılış zamanları
Çocuğunuz, kreşte haftada toplam 6 saatini geçirecektir. Çoğunlukla toplam 3,5 saat olan bir
sabah (saat 8.30’dan 12.00’ye kadar) ve toplamda 2,5 saat bir öğlen (saat 13.00’den 15.30’a
kadar) olacaktır.
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Çocukların kabulü
Her ikisi de çalışan ve / veya eğitim gören ebeveynlerin de kreşe hakkı bulunmaktadır. Çocuğunuz
kreşi kullanır, sadece ödemelerde farklılık vardır. Ebeveynler için burada avantaj çocuklarının
çoğunlukla 2 yaşından itibaren buraya kayıt yaptırabilecek olmalarıdır. Aynı şekilde günlük kısımları,
haftada en fazla 5 günlük kısım olarak seçme olanağı vardır.
Tolletje, Olleke Bolleke, Hummelhoek ve Speelweide kreşlerini seçebilirsiniz. 2018 yılından itibaren
bu seçenek bütün anaokulları için olacaktır. Bu seçeneklerle ilgili sorularınız mı var? O zaman
lütfen 0255 548548 numaralı telefondan bilgi talep edin.
Bırakmak ve almak
Çocuğunuzu getirdiğinizde belirgin bir şekilde vedalaşmanız önemlidir. İlk on beş dakika
sadece çocuğunuzla oyun oynamak veya eğitmenlerle bir şey konuşmak için konulmuştur.
Çocuğunuzu alırken de aynı şekilde belirgin bir şekilde kendinizin alacağınızı belirtmek ister
misiniz? Eğer çocuğunuz başka biri tarafından alınacaksa bunu hiçbir zaman iletmeyi
unutmayın. Herhangi bir bildirimde bulunulmazsa çocuğunuzu başka birine vermeyiz. Aynı
şekilde oğlunuzun veya kızınızın reşit olmayan ablası veya abisi tarafından alınmasını da
istemiyoruz.
Yeme ve içme
Günlük kısımların her birinde çocuğunuza içecek bir şeyler verilecektir. Bazen bir meyve veya
bir kurabiye verilecektir. Eğitmen çocuğunuzun bir parça meyveyi götürüp götüremeyeceğini
size söyleyecektir. Eğer çocuğunuz götüremeyecekse, o vakit bunu eğitmenine geri vermelidir.
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Altı bağlı
Çocuğunuz daha altını tutamıyorsa, bu sorun teşkil etmez. Beraberinde atılabilir çocuk bezlerinden
verirsiniz. Çocuk kreşlerimizde aynı zamanda ‘altını tutamamalara’ karşı yedek kıyafetlerimiz de
bulunmaktadır.
Kıyafet
Çocuğunuzun hem içeride hem de dışarıda oynarken giyebileceği, biraz da kirlenebileceği
kıyafetleri giymesi çok iyi olur. Lütfen çocuğunuza kolye veya bileklik gibi şeyler takmayın.
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Yaş günü, eğlenceler ve gezintiler
Çocuğunuzun yaş günüyse arkadaşları ile tatlı ve sağlıklı bir şeyleri paylaşabilir. Nasıl yapılacağı ile
ilgili olarak eğitmenle görüşebilirsiniz. Bu eğlence sırasında siz de çocukların arasına
katılabilirsiniz.
Tatiller ve izin günleri
Tatil günleri çizelgemizi şu adreste bulabilirsiniz: www.peuterspeelzalenvelsen.nl.
Bırakma
Çocuğunuzun temel ilköğretime başlamasından bir ay önce bunu öğretmenine iletmeniz
gerekmektedir. O da bunu idareye bildirecektir.
Hasta
Çocuğunuz hasta ise veya kendini iyi hissetmiyorsa, evde kalması daha iyi olacaktır. Bunu ishal,
bulantı ve ateşli hastalıklar gibi durumlarda kesinlikle yapmalısınız. Çocuğunuz çocuk kreşine
oynamaya gidemeyecekse bunu öğretmene bildirmelisiniz. Aynı şekilde, çocuğunuzda bulaşıcı bir
hastalık varsa bunu da söylemelisiniz.
Bitler
Çocuk kreşlerinde bazen bite rastlanılır. Çocuğunuzun saçlarını tarak ile tarayarak sık sık kontrol edin.
Bit olduğunda bunu öğretmene derhal söylemeniz çok önemlidir ki böylelikle öğretmen de bitin daha
fazla yayılmasını engellemek için önlemler alabilir.
Kreşte kazalar veya hastalanmalar
Bazen bir çocuk kreşte hastalanabilir. O zaman öğretmen gelip çocuğunuzu alabilmeniz için sizi arar.
Her zaman telefonla ulaşılabilir olduğunuzdan emin olun. Acil durumlarda çocuklarla beraber ilk
yardıma gideriz veya tıbbi yardım çağırırız.
Ebeveynler
10 dakikalık konuşma ve temel ilköğretime geçiş
Bu yaklaşık olarak 2 yıl 10 aylıkken ve 3 yıl 10 aylık arasında gerçekleşir. Çocuk temel
ilköğretime gidecekse, ebeveynlerin de onayı ile öğretmen Kijk!-kaydını okula yollar.
Ek dikkat
Kurumlarla işbirliği
Çocuk sağlığı kurumu ile işbirliği halindeyiz. Ebeveynlerle anlaştıktan sonra uzmanlar gelir, çocuğu
gözlemlerler ve öğretmen ile ebeveynlere tavsiyelerde bulunurlar. Bunun yanı sıra çocuk tacizini de
gözeten Meldcode da kullanmaktayız.
Kalite
Pedagojik yönetim
Kreş çalışmalarının temeli, pedagojik yönetim planı ve pedagojik çalışma planında saptanır.
Bunu kreşlerde asılı olarak görebilir veya internet sitemizden indirebilirsiniz.

Mahremiyet
Mahremiyet dikkate alınarak çocukların ve ebeveynlerin bilgileri çok dikkatli bir şekilde
işlenmektedir. Öğretmenler üçüncü şahıslara (sözlü veya yazılı olarak) ebeveynlerin onayı olmadan
hiçbir bilgiyi geçmezler.
Sosyal medya
Çocukların resimleri veya videoları ebeveynlerin onayı olmadan Facebook’ta (veya herhangi başka bir
sosyal medyada) yayınlanmaz. Aynı şekilde kreşte veya etrafında çekilen resimleri veya videoları da
ebeveynlerin Facebook’a koymaları yasaktır.
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Kreşe ebeveynlerin katkısı
Ebeveyn katkısı gelire göre olmaktadır. Ebeveynlerin/bakıcıların yıllık brüt gelirlerinden yola çıkarız.
6 haftalık yaz tatili haricinde bütün tatillerde de ödemeler devam eder. Hastalık durumunda
da ödeme yapılmaya devam edilir. Uzun süreli hastalıklarda kreş eğitimini durdurabilirsiniz.
İstisnalar
a. Aynı aileden iki tane çocuk aynı anda kreşe geliyorlarsa, ikinci çocuk için sadece % 50
ödersiniz.
b. Sosyal-tıbbi göstergeye göre ekstradan yerleştirilmiş olan çocuklarda, ebeveynlerin normal
ödemelerinin yanı sıra, ekstradan olan günlük kısımlar için % 50 ebeveyn katkısı alınmaktadır.
Kreş bakım evlerinde
Kreş bakım evlerinde saat ücreti ile çalışılmaktadır. Bu durumda çocuğun gittiği bakım saatlerinin aylık
ortalamasına göre bir ücret ödüyorsunuz. Buna hakkınız bulunuyorsa, vergi dairesinden kreş bakımı
parası da alabilirsiniz. Bu ödenekte aynı şekilde gelire göre düzenlenmektedir ki böylelikle ebeveynler
hem kreşlerde hem de kreş bakım evlerinde yaklaşık olarak aynı parayı ödemektedirler. Bu ödenek ile
ilgili daha fazla bilgi için şu internet adresini ziyaret edin: www.belastingdienst.nl/toeslagen
Ebeveyn katkılarının ödeme şekli
Otomatik ödeme veya acceptgiro aracılığıyla ödeme yapabilirsiniz.
Acceptgiro için aylık olarak € 2,50 yönetim masrafı ödersiniz. Ödemede gecikme olduğunda
bununla ilgili ödeme hatırlatıcısı yollanır. Ödemelerle ilgili sorunlarınız varsa hemen 0255548548 numaralı telefonla temasa geçin. Ödemelerde üç aydan fazla gecikme olduğunda
çocuğunuz artık kreşe alınmayacaktır. Çocuğunuzun kreşe uğradığı son ayda ve sizin
öğretmene ayrılacağınızı söylediğiniz zamandan bir ay sonrasında otomatik ödemeler
kesilecektir.
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Sorumluluklar
Kaybolan eşyalar
Welzijn Velsen kurumu kıyafetlerin zarar görmesinden, kaybolmasından veya beraberinde getirilmiş
olan oyuncakların kaybolmasından sorumlu tutulamaz.
Daha çok bilgiye mi ihtiyacınız var? Bunun için www.peuterspeelzalenvelsen.nl internet adresinde:
Pedagojik yönetim planı ve pedagojik çalışma planını,
GGD’nin en güncel teftiş raporlarını,
Çocuk tacizini de Meldcode’ı,
Şikâyetlerin ele alınmasını,
görebilirsiniz.
Ayrıca sorularınızı peuters@welzijnvelsen.nl veya 0255 548548 numaralı telefonu arayarak yerleştirme
koordinatörü Ellen Adriaanse,
veya müdürler Anke van der Bor ve Froukje Stam ile temasa geçerek iletebilirsiniz.
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