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De naam Bereboom is ontstaan uit de vzw kinderdagverblijf ‘Beregoed’ als 

zaadje van het groter geheel en bestaat als een volwaardig kleine 

groepsopvang waar kinderen kunnen groeien en bloeien. 

 

Kinderdagverblijf ‘De Bereboom’ is meer dan een plek waar ouders hun kind 

om praktische redenen naar toe brengen. Het is een verlengstuk van thuis, een 

liefdevolle en stimulerende leefomgeving waar niet alleen kinderen zich prettig 

en veilig kunnen voelen, maar het hele gezin. 

 

 

 

 

 

 

Voorstelling 

 

‘De Bereboom’ is ontsproten uit de samenwerking tussen ‘Beregoed’ en 

‘Veilige Have’, vandaar dat er voorrang wordt gegeven aan medewerkers van 

‘Veilige Have’.  

 

We bieden opvang aan 17 kinderen en zijn een zelfstandig IKG - opvang-

initiatief (ouders betalen een bijdrage berekend volgens het inkomen).  

‘De Bereboom’ is elke werkdag open van 6u45 tot 18u15, is erkend en werkt 

onder toezicht van ‘KIND en GEZIN’. 

 

 

  



Werking 

 

‘De Bereboom’ werkt volgens de richtlijnen van ‘K&G’. Het kinderdagverblijf 

beschikt over 1 grote speelruimte ingericht met kindvriendelijk materiaal en 

speelgoed. Er zijn 3 slaapruimtes, waarvan 1 open kamer voor onze 

allerjongsten zodat we een extra oogje in het zeil kunnen houden wanneer ze 

slapen. 

 

Bij goed weer kunnen de kinderen zich buiten uitleven op ons groot terras en in 

de tuin. 

 

 

 

 

 

 

Ouders 

 

‘De Bereboom’ beschouwt de ouders als de belangrijkste partners in de zorg 

voor hun kind en wil dan ook nauw met hen samenwerken. Er wordt dagelijks 

tijd gemaakt voor open communicatie met de ouders over hun kind, dit zowel 

schriftelijk als mondeling. 

 

 

  



Medewerkers 

 

De opvang valt onder de vzw ‘Beregoed’ met als aanspreekpersoon Mireille 

Verwilst, directeur en wordt gecoördineerd door Natalie Vandendriessche, 

kleuterleidster met 20 jaar ervaring in kinderopvang.  

Samen met 2 kinderbegeleidsters, zal zij instaan voor de dagelijkse opvang en 

dit met veel individuele aandacht en een grote portie enthousiasme en 

warmte. 

 

 

 

 

 

Visie 

 

Als er vertrouwen is, zijn de mogelijkheden oneindig, daarom dragen we open 

communicatie hoog in het vaandel. 

Het ‘eerste opvoedingsmilieu’ van een kind is en blijft het thuismilieu. De 

opvoeding in ons kinderdagverblijf is een prima aansluiting op de opvoeding 

van ‘thuis’. Het welzijn van de kinderen, en dus ook van de ouders, is onze 

belangrijkste bekommernis. Elk kind krijgt de mogelijkheid om zich maximaal te 

ontplooien. De begeleidsters volgen, samen met Natalie, de ontwikkeling van 

uw kindje op. Alle aspecten van de ontwikkeling krijgen onze aandacht evenals 

het ‘welbevinden’. Dit vertaalt zich in een ‘portretje’ dat 3 maal per jaar met de 

ouders besproken wordt. 

 

De kinderbegeleidsters spelen een belangrijke rol in de speel- en leertijd van 

een kind en volgen hiervoor regelmatig bijscholing. 

 



Dagverloop 

 

We volgen zoveel mogelijk het ritme van het kind. Bij onze baby’s en kruipers 

wordt er een evenwicht gezocht in voeding, slaap, verzorging en spel. Eens ze 

wat ouder worden, kunnen ze, indien ze er rijp voor zijn, meer en meer 

deelnemen aan het groepsgebeuren en dat verloopt als volgt: 

- onthaalmoment 

- vrij spelen, geleide spelen (schilderen, vertellen, puzzelen, …) 

- ondertussen worden de kinderen verluierd of gaan ze naar het potje 

- opruimen 

- eetmoment 

- spel 

- klaarmaken voor het dutje, verhaal of liedje 

- rust tussen 12u en 14u 

- spel, ondertussen worden de kinderen terug aangekleed en kunnen ze  

naar het potje 

- terug aan tafel, tijd voor fruit en brood 

- spel, geleid of vrij 

- afhaalmoment 

 

Dit geheel wordt overgoten met een sausje van heel veel liefde en geduld. 

 

 

 

  



Reserveren 

 

Een wisselend aanwezigheidsschema is mogelijk, maar dient wel een maand op 

voorhand gereserveerd te worden, dit met aanwezigheidsuren.  

Afwezigheden dienen voor 8u30 ‘s morgens meegedeeld te worden. 

 

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 of groentenpap 

- Een vieruurtje of fruitpap 

- Alle verzorgingsproducten 

- Alle linnen nodig voor de dagelijkse opvang  

 

Flesjes en dieetvoeding moeten door de ouders meegebracht worden. 

Voor de luiers wordt er een forfait aangerekend van 1,50 euro per dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kindengezin.be/


Als ouder kan u steeds een kopie vragen van onze: 

 

- Missie en waarden 

- Visie met betrekking tot het pedagogisch klimaat 

 

 

 

 

 

 

Verlofkalender  

 

De Bereboom is jaarlijks 3 maal collectief gesloten : 

- 1 week in de paasvakantie 

- 3 weken in de zomervakantie 

- Tussen Kerstmis en Nieuwjaar 

 

Op feest- en brugdagen zal het kinderdagverblijf eveneens gesloten zijn  

 

 

 

 

 

 

 

 



Inschrijving: 

 

‘De Bereboom’ werkt met een wachtlijst. 

 

U kan steeds langskomen voor een rondleiding of u kan zich inschrijven 

 via mail : debereboom@azstlucas.be 

 

Minimum 8 tot 10 maanden voor de gevraagde instapdatum wordt u 

schriftelijk op de hoogte gebracht of uw kindje opgevangen kan worden bij ons. 

 

Een maand voor de instapdatum van uw kindje wordt u uitgenodigd voor het 

opmaken van het persoonlijk dossier en wordt u voorgesteld aan de 

begeleidsters. Tegelijkertijd worden er een aantal wenmomenten voor uw 

kindje voorgesteld zodat u beiden in alle rust kan wennen aan onze opvang en 

begeleidsters. 

 

Voor meer informatie kan u steeds een kijkje gaan nemen op onze website:  

www.debereboom.be of kan u een mailtje sturen. 

 

 

gelegen op het domein van wzc ‘VEILIGE HAVE’ 

Losstraat 28 – 9880 Aalter 

09/374.95.80 

debereboom@azstlucas.be 

www.debereboom.be 

 


