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Zoetermeer, 27 juni 2013

Betreft: vierogenprincipe.

Beste ouders/verzorgers,
Conform de wijzigingen in wet en regelgeving kinderdagverblijven dienen alle instellingen, welke
dagopvang bieden, vanaf 1 juli 2013 te voldoen aan het vierogenprincipe.
De werking van het vierogenprincipe wordt in bijgaande bijlage van de branche vereniging voor de
kinderopvang nader uitgelegd.
Wij willen jullie als ouders/verzorgers langs deze weg graag informeren hoe wij binnen Tinker
Bell aan het 4 ogen principe voldoen.
Wij hebben ons vierogenprincipe getoetst op basis van een vergadering met de gemeente
Zoetermeer en alle betrokken kinderopvang instanties in Zoetermeer op 27 mei jl.
Aansluitend hebben wij onze situatie doorgesproken met onze oudercommissie en deze is
hiermee akkoord gegaan.
Wij zullen nu inhoudelijk verder gaan door het vierogenprincipe per opvanglocatie te bespreken.
TB1&TB2 (locatie Schoolstraat 38 & Meidoornlaan 30)
Tinker Bell 1 en Tinker Bell 2 voldoen aan de gestelde eisen conform het vierogenprincipe.
Alle groepen hebben 2 pedagogisch medewerkers als arbeidskracht aanwezig en alle lokalen zijn
voorzien van ramen en tussendeuren.
Tijdens de brengperiode in de ochtenduren, de pauze tussen de middag en de ophaalperiode aan
het eind van de dag gaan de tussendeuren open, waardoor er sociale controle vanuit het
aangrenzende lokaal plaatsvindt.
Zoals eerder vermeld zijn alle lokalen en toegangsdeuren zowel naar binnen als naar buiten
voorzien van ramen, waardoor andere aanwezige volwassenen (ouders /verzorgers /bezoekers
/aanwezig overig personeel) kunnen meekijken.
TB3 (locatie Meidoornlaan 28)
Voor Tinker Bell 3 geld nagenoeg dezelfde situatie als voor TB1&TB2. Er zijn 2 pedagogisch
medewerkers als arbeidskracht aanwezig en alle lokalen zijn van ramen en tussendeuren voorzien.
In de situatie bij TB3 bestaat echter nog de mogelijkheid dat er maar 1 arbeidskracht aanwezig
is tijdens de brengperiode in de ochtenduren, de pauze tussen de middag en de ophaalperiode aan
het eind van de dag. Voor deze situatie hebben wij voorzien in een dubbele audioverbinding (2
babyfoons) tussen TB2 en TB3.
Op bovenomschreven manier(en) wordt door Tinker Bell voldaan aan deze nieuwe regelgeving,
welke 1 juli 2013 ingaat.
Wij hopen jullie als ouders/verzorgers met het bovenstaande wederom voldoende te hebben
geïnformeerd, en tekenen.
Met vriendelijke groet,
Directie Tinker Bell Kinderdagverblijven b.v.

