
  

    

 

Onthaalbrochure  
Kinderdagverblijf Beregoed 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



  

KDV BEREGOED wil een kwaliteitsvolle opvang bieden waarin het 
kind centraal staat, waarbij de ouders gerespecteerd worden als de 
belangrijkste en meest invloedrijke personen in het leven van  hun 
kinderen en waarbij de medewerkers elke dag hun best doen om een 
dynamische opvang van de kinderen te waarborgen met oog voor 
warmte, openheid, liefde en gezelligheid! 
 

Beregoed staat voor: 
 
Betrouwbaarheid  en vertrouwen 
 
Evoluerende tijd en omgeving  
 
Respect voor alle  
 
Emoties van kinderen en ouders 
 
Geborgenheid voor iedereen 
 
Open communicatie met ouders 
 
Eigen talenten ontdekken en ontplooien 
 
Deskundig team 
 
 
 

1.Voorstelling 
 
Beregoed werd opgericht in april 1996 en biedt dagelijks opvang aan 98 kinderen  
van 0 tot 3 jaar, dit in leefgroepen met gemiddeld 14 à 16 kinderen. 
Beregoed is elke weekdag open van 6 u tot 20u. Met deze ruime openingsuren wil het 
kinderdagverblijf tegemoet komen aan de flexibele uurroosters van het personeel van het 
A.Z. Sint-Lucas. Deze mensen krijgen dan ook voorrang bij inschrijving.  
 
Beregoed is vergund door Kind & Gezin en werkt inkomensgerelateerd.  
 
 
 
 
 
 
 



  

2.Werking 
 
Beregoed wil een warme en gezellige opvang bieden, met aandacht voor veiligheid en 
comfort. Het kinderdagverblijf beschikt over 6 leefgroepen van maximum 18 kinderen. 
 
De opvang wordt verzorgd door een multidisciplinair team: 

- 16 F.T.E. kinderverzorgsters 

- 4 logistieke medewerkers 

- 1 directeur: Mireille  

- 2 stafmedewerkers: Barbara en Lore 
 
De kinderen worden opgevangen in vaste groepen en elk kind krijgt de nodige individuele 
aandacht. Per leefgroep wordt er gewerkt met vaste kinderbegeleidsters die de kinderen 
dagelijks met veel warmte en enthousiasme opvangen. 
    

 
 
 
 
 
 

3 leefgroepen met gemiddeld 14 à 16 kinderen, leeftijd van 0 tot 18 maanden 
 

 
 
 
 
 
 

3 leefgroepen met gemiddeld 14 à 16 kinderen, leeftijd van 18 maanden tot de 
schoolleeftijd 

 
Voor de overgang naar de peutergroep wordt er gekeken naar het ontwikkelingsniveau van 
het kind, dit in overleg met medewerkers en ouders. Daar is de omgeving en de werking 
meer ‘peutergericht’:  

- Geleide knutselactiviteiten 

- Voorleesmomenten 

- Bewegingsparcours  

- … 
  
 
 
 
 
 
 
 



  

Voorstelling leefgroep: 
Elke leefgroep beschikt over een ruime en gezellige leefruimte, een comfortabele 
verzorgingsruimte en verschillende slaapkamers. Er zijn meerdere slaapkamers met bedjes 
zodat de rust van de kindjes gegarandeerd wordt.  Ieder kind heeft zijn eigen bedje waar hij 
steeds op eigen ritme kan rusten. Elke leefgroep is uitgerust met kindvriendelijk meubilair en 
beschikt over een gevarieerd aanbod van speelgoed.  
 
Bij mooi en droog weer wordt er zoveel mogelijk buiten gespeeld. Elke babygroep heeft een 
eigen terras en de peutergroepen hebben een mooie grote tuin. 
 
 
 
 
Een voorbeeld van een dagindeling bij de babygroepen 
 

6u Baby’s en peuters komen toe bij de zonnebeertjes. Voor 7u mag dit in pyjama en tot 
8u kunnen de kinderen bij ons hun ontbijt nuttigen. 
Kinderen die nog wat nood hebben aan rust, kunnen steeds verder slapen in hun 
eigen bedje. 

8u  Alle leefgroepen gaan naar hun eigen ruimte en elk kind krijgt een verse luier. 
De kinderen die moe zijn worden op eigen ritme in bed gestoken. 

9u/10u30 De kinderen kunnen vrij spelen en er wordt een geleide activiteit aangeboden. 

10u30/12u De baby’s krijgen soep en hun groentepap op eigen ritme. 

12u/14u                                     Wie moe is  gaat slapen en de andere kinderen kunnen vrij spelen. 

14u30/ 
16u 

Kinderen krijgen hun fruitpap en mogen daarna verder spelen. 
In de namiddag wordt er een tweede geleide activiteit aangeboden. 
Wie nood heeft aan wat rust of slaap, kan gaan slapen. 

16u / 18u De kinderen worden klaargemaakt om naar huis te gaan en kunnen vrij spelen in de 
leefgroep. 

18u /20u De babygroepen sluiten samen af bij de wasberen en kunnen genieten van een 
boterham of ev. hun avondflesje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Een voorbeeld van de dagindeling bij de  peutergroepen  
 
6u Baby’s en peuters komen toe bij de zonnebeertjes. Voor 7u mag dit in pyjama, vanaf 

7u15 gaan de peuters naar de knuffelberen en kunnen tot 8u hun ontbijt nuttigen. 
Kinderen die nog wat nood hebben aan rust, kunnen steeds verder slapen in hun bedje. 

8u /8u15  Alle leefgroepen gaan naar hun eigen leefruimte en elk kind krijgt een verse luier of gaat 
eens op het potje/toiletje. 

9u/10u30 De kinderen kunnen vrij spelen en er wordt een geleide activiteit aangeboden. 

10u45/ 12u De peuters krijgen soep en een warme maaltijd. 
(patatjes, groeten en vlees of vegetarisch)  

12u/14u                                De peuters gaan samen gaan slapen, maar wie geen nood heeft aan 
                               slaap, kan eventjes bij de babygroepen gaan spelen.  
                               Ook doorheen de dag kan een peuter steeds een dutje doen.                   

15u/ 
16u 

De kinderen krijgen fruit en een boterham of yoghurt. 
In de namiddag wordt er een tweede geleide activiteit aangeboden. 

16u/ 18u De kinderen worden klaargemaakt om naar huis te gaan en kunnen vrij spelen in de 
leefgroep. 

18u30/ 20u De peutergroepen sluiten af bij de wasberen en krijgen nog een hongerstillend  
boterhammetje. 

 
 
De maaltijden: 
’s Middags krijgen de kinderen een warme maaltijd (keuze tussen een vegetarische of met 
vlees bereide maaltijd). De maaltijden worden klaargemaakt in de keuken van het      
AZ Sint – Lucas ziekenhuis en worden in de keuken van het dagverblijf opgewarmd.  
Dit gebeurt onder uiterst hygiënische omstandigheden (HACCP).  
In de namiddag krijgen de kindjes een fruitpap of fruit + vieruurtje.  
Kindjes die lang blijven, krijgen om 18u30 nog een boterhammetje en drankje. 
 
We hechten veel belang aan gezonde voeding en proberen zoveel mogelijk variatie te 
bieden. 
  
 
Verlofdagen: 
Het dagverblijf  sluit 3 maal per jaar collectief:  

- 1 week tijdens de Paasvakantie; 

- 3 weken tijdens de zomervakantie; 

- 1 week tussen Kerst en Nieuwjaar. 
 
 
 



  

3.Visie 
 
Het creëren van een fijne en veilige leefomgeving waar het kind zich kan ontwikkelen tot een 
gelukkig en evenwichtig persoon is het doel van onze opvang. Met bijzondere aandacht voor 
‘zelfvertrouwen’ ( IK KAN DAT), ook voor veiligheid ( ALS HET KIND ZICH VEILIG VOELT,  ZAL 
HIJ ZICHZELF UITDAGEN) en ook respect voor zichzelf, de ander en zijn leefomgeving. 
Beregoed is voortdurend in beweging mee met onze kinderen om de noden en de behoeften 
dagelijks te optimaliseren.  Door open communicatie tussen ouders en leidsters en leidsters 
onderling, en regelmatige bijscholingen kunnen we nog meer gericht handelen. 
De belevingswereld staat centraal , een kind leert door het DOEN , zo leert hij zijn wereld 
kennen, kan er vertrouwen groeien , zelfzekerheid en respect. De ruimte is huiselijk ingericht 
met aangepast spelmateriaal, waar elk kind individueel op verkenning kan gaan, tot spel kan 
komen op zijn tempo en zo eigen talenten ontdekken. Er zijn ook geleide activiteiten , 
aangepast aan de leeftijd , waar het kind vrij kan aan deelnemen. Hier kan het kind 
ontdekken dat samen dingen doen vreugde kan geven. Dat ‘eigen inbreng’ een verschil 
maakt binnenin jezelf en in de groep . Zo leert het kind ruimte te creëren voor zichzelf en 
kan hij/zij groeien in het ondernemen. 
Naast de ouders en familie van het kind, heeft de begeleidster hier een belangrijke rol. Zij  
communiceert met de kinderen, heeft een respectvolle houding en zorgt voor een open en 
ontspannen sfeer in de groep. De kinderen worden uitgenodigd tot deelnemen en ze maken 
deel uit van het groepsgebeuren. De kinderen hebben een vaste begeleidster en vaste 
vriendjes om zich heen. Er is een vaste dagindeling en terugkerende rituelen die vertrouwen 
en rust bieden. Er is informatieoverdracht tussen ouders en leidsters over hun kind via een 
gesprek , heen- en weerboekje, het portretje en foto’s. De begeleidster ondersteunt en 
begeleidt het individuele kind. Ze zorgt voor een goeie interactie tussen haarzelf en de 
kinderen. Tijdens het spel zijn taal en motorisch spel belangrijk zonder de ander zintuigen uit 
het oog te verliezen. De leidster stimuleert en ondersteunt de kinderen in hun interactie 
onderling .  Er zijn  afspraken, regels en omgangsvormen en deze  worden aan de kinderen 
uitgelegd en aangeleerd. De begeleidster is hierbij het grote voorbeeld. 
 
Als ouder kan u steeds een kopie vragen van onze: 

- Missie en waarden 

- Visie met pedagogische werking 

- Visie ouderparticipatie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

4.Praktische afspraken 
 
Inschrijving:  
De inschrijving dient te gebeuren via https://kinderopvang.stad.gent/ alsook op onze 
website http://kinderdagverblijfberegoed.be/contacteer-ons/inschrijven-wachtlijst/ . 
Een voorlopige inschrijving is een inschrijving op de wachtlijst. Dit biedt nog geen garantie op 
opvang. Bij toezegging geeft Beregoed een bevestigingsmail en dit uiterlijk 9 maanden voor 
de gevraagde opvangdatum. 
 
 
Dagprijs en formaliteiten: 
De dagprijs wordt bepaald op basis van het gezinsinkomen (u kan dit berekenen op de 
website : www.kindengezin.be). 
In de dagprijs is voorzien: 
 Een middagmaal, vieruurtje en boterhammetje na 18u30 
 alle verzorgingsproducten 

                  
De flesjes + melkpoeder of borstvoeding worden van thuis meegebracht evenals het ontbijt 
als uw kindje vroeg naar Beregoed komt. 
Voor de luiers wordt er een forfait aangerekend van 1,50 euro per dag. 
Maandelijks komt er ook een administratieve kost bij van 2,50 euro op de factuur. 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indien er nog vragen zijn, kan U altijd bellen naar 09/224.59.40 (bij voorkeur tussen 9u en 
17u) of onze website bezoeken: www.kinderdagverblijfberegoed.be 

https://kinderopvang.stad.gent/
http://www.kindengezin.be/

