
Tijd voor het kind!



Kinderen willen ravotten. Vuil worden. In bomen klimmen en 
in klimrekken hangen. Kinderen willen uitgedaagd worden. 
Leren. Door te kijken, door vragen te stellen, maar ook door te 
doen. Samen. Samen knutselen en tekenen. Samen lezen. Op 
verkenning uitgaan. Koekjes bakken en feest vieren. En soms 
ook gewoon lekker in een hoekje zitten niksen. Een aai over je 
bol. Een warm glas melk. Even een dutje doen.  

Van baby tot puber
Kinder Opvang Parkstad biedt alle kinderen 
van 0 tot 13 jaar een veilige, warme en plezie-
rige plek. Een plek waar ze zelf hun talenten 
mogen ontdekken en waar ze zich als een vis 
in het water voelen. Een plek waar kinderen 
gezien worden. Ook als ze wat meer (speci-
fieke) aandacht nodig hebben. En een plek 
waar we kinderen prikkelen om hun grenzen 
op te zoeken. Altijd in overleg. Altijd met res-
pect voor de talenten van een kind. Onmis-
baar. Een basis dichtbij huis.

Spelen, leren en samen met je vriendjes 
opgroeien. In een stabiele, veilige en huise-
lijke omgeving met pedagogisch medewer-
kers die uw kind motiveren om het beste uit 
zichzelf te halen. Die creatief met kinderen 
aan de slag gaan, maar ze ook voorbereiden 
op onderwijs. Die rust en regelmaat aan-
brengen in het dagelijkse leven, een bescher-
mende arm bieden, maar ook inspirerende 
activiteiten organiseren. Dat is meer dan 
gemak. Dat gaat verder. En dat tegen een 
faire prijs. Kinder Opvang Parkstad stelt haar 
kleine klanten centraal. Wij zijn alert. Want 
zij moeten veilig zijn. 



Te allen tijde. Daarom hebben we speciale 
procedures. Letten we met meer mensen 
op. En koppelen we constant met ouders 
terug; opvoeden doe je immers samen. We 
kiezen voor transparantie en zijn betrokken 
bij ons werk, want kinderen gaan ons aan 
het hart. Bij alles wat we doen is, maar één 
vraag relevant: wat is goed voor dit kind?

Kinderdagverblijven
Terwijl u werkt of studeert, dragen wij zorg  
voor uw kinderen. In onze gezellige kinder-
dagverblijven kunnen de allerkleinsten van 
0 tot 4 jaar naar hartenlust met vriendjes 
spelen onder toeziend oog van gediplo-
meerde pedagogische medewerkers. Ook 
organiseren we regelmatig activiteiten die 
gericht zijn op de fysieke, sociale, emotio-
nele en persoonlijke ontwikkeling van uw 
kind. Normen en waarden vinden we daar-
bij belangrijk. Net als gezonde voeding en 
beweging én rust en regelmaat. We werken 
met kleine groepen, zodat de kinderen alle 
aandacht krijgen die ze verdienen. 

Voor de allerkleinsten, de baby’s, die een 
geheel eigen verzorging en aandacht eisen, 
hebben we waar mogelijk een aparte groep. 
We bieden hen een vaste dagindeling, afge-
stemd op het ritme van thuis. Zo hebben de 
kleintjes nog meer houvast en kunnen ze 
zich het beste ontwikkelen.

Peuteropvang
In vele wijken van Kerkrade en Landgraaf 
biedt Kinder Opvang Parkstad een peuter-
opvang. In hun eigen vertrouwde omgeving 
kunnen peuters hier leeftijdsgenootjes ont-
moeten. Hoewel er heel wat wordt gerend, 
getekend en bijvoorbeeld geknutseld, be- 
steden we in de peuteropvang ook veel aan-
dacht aan de voorbereiding op de basis-
school, veelal in samenwerking met de 
basisschool in de buurt. Op een laagdrem-
pelige en speelse wijze dagen we de kinde-
ren uit om met taal bezig te zijn. Daarvoor 
werken onze pedagogische medewerkers 
met het educatieve programma Speelple-
zier. Eventuele taal- en ontwikkelingsach-
terstanden worden zo snel ontdekt en 
aangepakt, waardoor de overgang naar de 
‘grote’ school moeiteloos verloopt. 

Buitenschoolse opvang
Na schooltijd en in vakanties kunnen kinde-
ren van 4 tot 13 terecht bij onze toffe BSO’s 
(Buitenschoolse opvang). Omdat de BSO’s 
zijn gekoppeld aan de basisscholen, is het 
voor uw kind gemakkelijk om aan te sluiten. 
Natuurlijk organiseren we voor de kinderen 
veel leuke en creatieve activiteiten en 
dagen we ze uit. 

Maar we zijn ook alert en besteden aan-
dacht aan de ontwikkeling van hun sociale 
vaardigheden en aan zelfstandig spelen en 
werken. We vinden het belangrijk dat de 
kinderen zich stabiel ontwikkelen. Daarom 
overleggen onze pedagogisch opgeleide 
medewerkers regelmatig met u als ouder en 
met de aan onze BSO’s gekoppelde basis-
scholen. Daardoor kunnen we op tijd bijstu-
ren als dat nodig is. Zo creëren we op een 
ontspannen manier een win-win situatie, 
waardoor uw kind niet alleen op school en 
thuis, maar daarna ook in het vervolgonder-
wijs zelfredzaam is. Goed om te weten: bij 
de Gezonde  basisschool voor de Toekomst, 
de Schatgraver in Landgraaf, bieden we ook 



tussenschoolse opvang. Daar kunnen kin-
deren tussen de middag rustig hun boter-
ham eten en lekker spelen voordat de 
school weer begint.

Chill club
Vanaf 4 jaar bieden we kinderen nog meer 
uitdaging aan in de speciaal voor hen opge-
richte Chill Club. De Chill Club komt regel-
matig op de BSO langs met leuke en 
leerzame activiteiten. We organiseren bij-
voorbeeld dans-, muziek-, kunst- en kook-
workshops. We bakken muffins, geven 
skateboard les, organiseren een disco of 
trekken er op uit. We luisteren goed naar de 
wensen van de kinderen en werken waar 
mogelijk samen met ondernemers uit de 
wijk of attracties als GaiaZOO, Leisuredome 
en Continium Discovery Center.  Voor de 
BSO-kinderen zijn deze activiteiten gratis. 
Ook kinderen die geen gebruik maken van 
de BSO, zijn van harte welkom bij de Chill 
Club. Zij kunnen zich al vanaf € 2 per activi-
teit (afhankelijk van de activiteit) aansluiten 
bij hun vrienden.

Veiligheid voorop
Niet alleen hebben onze medewerkers een 
pedagogische opleiding op middelbaar 
niveau, maar al onze kinderdagverblijven 
en buitenschoolse opvanglocaties voldoen 

uiteraard ook aan de veiligheidseisen en 
hygiënevoorwaarden van ons eigen kwali-
teitssysteem, de GGD en de brandweer. We 
werken actief vanuit ons pedagogische 
(opvoed)beleidsplan, dat u altijd kunt inzien 
op de locatie van uw kind. Daarnaast beste-
den we veel aandacht aan innovaties, inves-
teringen en de ontwikkeling van onze 
medewerkers. Zo werken we elke dag aan 
het verbeteren van de kwaliteit van onze 
opvang. We laten niets aan het toeval over 
en zorgen ervoor dat het uw kind aan niets 
ontbreekt

Kinderopvang is niet alleen een praktische 
oplossing als u moet werken, studeren of 
anderszins. Opvang biedt ons inziens vooral 
ook meerwaarde voor uw kind:

• omdat Kinder Opvang Parkstad ongelofe-
lijk veel activiteiten aanbiedt, die zich rich-
ten op de ontwikkeling van een kind. We 
laten kinderen niet alleen spelen, tekenen 
en knutselen. We nemen ze actief mee naar 
buiten, zetten speurtochten uit, leren ze 
koekjes bakken, doen aan yoga, brengen ze 
op maandag – terwijl u de boodschappen 
doet – naar de zwemles of gaan zelfs met ze 
skiën in Landgraaf. En dat is nog maar een 
kleine greep uit ons aanbod;

• bij ons kunnen de kinderen bovendien bin-
nen hun eigen omgeving vriendjes maken 
en zo leren met andere kinderen, maar ook 
met volwassenen om te gaan. Dat is niet 
alleen goed voor hun sociale ontwikkeling, 
maar minstens zo goed voor de manier 
waarop ze zich uiten;

• Kinder Opvang Parkstad weet daarnaast 
uit jarenlange ervaring dat kinderen het 
beste opgroeien met rust en regelmaat. Dat 
kan door ze een stabiele omgeving als kin-
deropvang te gunnen; 
 

Voordelen



• Kinder Opvang Parkstad zet tot slot in op 
spelenderwijs en ongedwongen ontplooi-
ing. We letten bij al onze kleine klanten op 
taalontwikkeling, we leren ze omgangsvaar-
digheden en sturen bijvoorbeeld op verfij-
ning van hun motoriek. De wat oudere 
kinderen begeleiden we met huiswerk, 
maar we bieden ook voldoende uitdagende 
activiteiten, waarin ze hun talenten kunnen 
ontplooien.

 
Omdat wij kinderen soms op dagelijkse 
basis zien, vinden we het belangrijk om 
regelmatig met ouders overleg te hebben 
over hun ontwikkeling: zijn er aandachts-
punten, waar moeten wij op letten, wat valt 
ons op, maar ook wat kunt u doen? We bie-
den ouders regelmatig praktische work-
shops aan, die gericht zijn op opvoeden. 
Waar nodig - en mogelijk - betrekken we 
ook de school hierbij; als partners gebrui-
ken we elkaars expertise om uw kind de 
best mogelijke zorg te bieden. Samen kun-
nen we immers meer!

Heeft u een hulpvraag met betrekking tot de 
opvoeding van uw kind? Dan helpt onze Tri-
ple P medewerker u graag met tips over 
Positieve opvoedingsondersteuning.  ‘Triple 
P’ staat voor ‘Positive Parenting Program’. 
Het is een laagdrempelig, integraal pro-
gramma met als doel emotionele en 
gedragsproblemen bij kinderen van 0-16 
jaar te voorkomen door het aanleren van 

opvoedvaardigheden. Om het voor u boven-
dien gemakkelijk te maken, biedt Kinder 
Opvang Parkstad ouders de zogeheten Kok-
kiedagen aan. Met de Kokkiedagen krijgt u 
gerelateerd aan de dagen die u afneemt, 
extra gratis dagen van ons om flexibel in te 
zetten (wel graag 2 weken van tevoren aan-
vragen). En heeft u vroege opvang nodig? 
Dan kunnen de kinderen al vanaf 07.00 uur 
in de ochtend worden gebracht naar onze 
kinderdagverblijven of BSO’s. Op sommige 
locaties gaan we zelfs al om 06.30 uur open 
voor kinderen van mensen die in de zorgsec-
tor werken. Tot slot helpen we u graag met 
uw aanvraag voor een toeslag van de Belas-
tingdienst. Zo wordt kinderopvang bijzon-
der aantrekkelijk.

Ambassadeur
Wij vinden het belangrijk dat de belangen 
van kinderen en hun ouders goed worden 
vertegenwoordigd. Daarom heeft elke loca-
tie van Kinder Opvang Parkstad een ouder-
commissie. De oudercommissies hebben 
een verzwaard adviesrecht en bewaken de 
kwaliteit van onze dienstverlening. Ook 
onze schoolgaande kinderen hebben een 
stem: elke BSO heeft namelijk een kinder-
wethouder, die regelmatig overleg heeft met 
de locatiemanager en directeur over de 
behoeften van de kinderen.

Wij zijn
Kinder Opvang Parkstad werkt met ruim 160 
enthousiaste pedagogisch medewerkers. 
Overal waar kind en ouders behoefte heb-
ben aan opvang kunnen wij een rol spelen. 
Verdeeld over Parkstad hebben we meer 
dan 30 kleinschalige, wijkgerichte locaties 
voor kinderopvang (peuteropvang, kinder-
dagverblijven en BSO’s). De meeste locaties 
zijn bovendien verbonden aan basisscholen, 
zodat de kinderen ook met die omgeving 
vertrouwd raken en de overdracht – als het 
zover is – gemakkelijker gaat. Voor BSO kin-
deren geldt dat zij in hun vertrouwde 
(school)omgeving kunnen spelen met klas- 
en buurtgenoten.

.... en nog meer voordelen



Kinder Opvang Parkstad

Kinderdagverblijf de Schatgraver
(bij Basisschool de Schatgraver)
Pastoor Schattenstraat 25 A, 6372 JA Landgraaf
Tel: 045 210 02 10

Peuteropvang de Schatgraver
(bij Basisschool de Schatgraver)
Pastoor Schattenstraat 25 A, 6372 JA Landgraaf
Tel: 045 532 16 55

Buitenschoolse opvang de Schatgraver
(bij Basisschool de Schatgraver)
Pastoor Schattenstraat 25 A, 6372 JA Landgraaf
Tel: 045 532 16 55

Buitenschoolse opvang ‘t Valder
(bij Basisschool ‘t Valder)
Belvauer 62, 6373 TT Landgraaf
Tel: 045 531 06 00

Peuteropvang de Rakkertjes
(bij Basisschool de Speurneus)
Haaselt 3, 6374 NJ Landgraaf
Tel: 045 543 18 28 

Peuteropvang Wereldwijs
(bij Basisschool Wereldwijs)
Baronstraat 11, 6371 AR Landgraaf
Tel: 045 532 30 93

Peuteropvang Ukkepuk
(bij Basisschool Op Gen Hei)
An d’r Voeëgelsjtang 12, 6373 BJ Landgraaf
Tel: 045 533 03 07

Peuteropvang Boschkabouter
(bij Basisschool de Wegwijzer)
Veeweg 73, 6374 AN Landgraaf
Tel: 045 531 84 38

Peuteropvang ‘t Heggekwarteerke
(bij Basisschool ‘t Valder)
Belvauer 62, 6373 TT Landgraaf
Tel: 045 531 06 00

Peuteropvang ‘t Eikske
(bij Basisschool Harlekijn)
Pijler 15, 6372 MJ Landgraaf
Tel: 045 532 38 09

Peuteropvang ‘t Hummelke
(bij Basisschool An d’r Put)
Pastoor Scheepersstraat 9, 6374 HR Landgraaf
Tel: 045 532 14 19

Kinderdagverblijf

Peuteropvang

Buitenschoolse opvang


