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Plateau Kinderopvang
Zoekt u een plek waar uw kind de wereld 
op een veilige en vertrouwde manier 
kan ontdekken? En waar gezelligheid en 
huiselijkheid vanzelfsprekend zijn? Dan 
bent u bij ons aan het juiste adres. Wij 
nodigen u graag uit om kennis met ons te 
komen maken.

Plateau Kinderopvang biedt opvang voor 
kinderen in de leeftijd van nul tot dertien 
jaar in Assen. De opvanglocaties zijn 
nagenoeg allemaal gevestigd in de Plateau 
Kindcentra waar ook onderwijs verzorgd 
wordt. Het grote voordeel hiervan is dat er 
met betrekking tot uw kind gewerkt wordt 
vanuit één visie, één organisatie en één 
ontwikkellijn. Wij hebben een bijzonder 
breed aanbod voor kinderopvang. Denk 
aan peuteropvang, voor-, tussen- en 
naschoolse opvang en kinderdagopvang. 
Ook kan er gebruik gemaakt worden het 
zogenoemde VVE-aanbod.

Welke opvang zoekt u voor 
uw kind?
Wij bieden verschillende mogelijkheden 
voor kinderopvang. Voor kinderen die 
nog niet naar school gaan bieden we 
dagopvang. Daarnaast bieden we voor-, 
tussen- en naschoolse opvang voor 
kinderen van vier tot dertien jaar. U kunt 
bij Plateau kiezen voor vaste dagen of voor 
een meer flexibele vorm van kinderopvang. 
Op de website vindt u alle mogelijkheden 
op een rijtje.
 

Wilt u uw kind aanmelden?
U kunt uw kind bij ons aanmelden via 
een aanmeldformulier op de website. 
Wanneer er plaats is dan ontvangt u 
via email een aanbod voor plaatsing. 
Indien er een wachtlijst is ontvangt u een 
alternatief aanbod met bijvoorbeeld een 
andere locatie of latere aanvangsdatum. 
De aanmelding is definitief nadat u het 
plaatsingsbewijs heeft ondertekend. 
Ongeveer twee weken voor aanvang van 
de eerste opvang wordt u uitgenodigd 
voor een intakegesprek met een van 
onze pedagogisch medewerkers. U krijgt 
informatie over de gang van zaken op 
de locatie en u wordt rondgeleid op het 
kindcentrum. U kunt in dat gesprek ook 
uw vragen stellen en aangeven wat wij 
moeten weten over uw kind. Tijdens het 
intakegesprek maken we direct afspraken 
voor momenten waarop uw kind kan 
komen wennen. 

Waarom Plateau Kinderopvang?
Op alle groepen werken we met een vaste 
groep pedagogische medewerkers zodat 
er altijd vertrouwde gezichten zijn voor uw 
kind. Onze opvanglocaties richten wij in met 
voor kinderen bekende ruimtes. Zo is er een 
huiskamer, een slaapkamer en een keuken. 
We geloven in rust, reinheid en regelmaat. 
Er worden activiteiten aangeboden, maar 
uw kind kan er ook voor kiezen om iets 
anders te gaan doen. Er is kwalitatief goed 
speelmateriaal aanwezig dat is afgestemd 
op de leeftijd van uw kind.

Op onze kinderdagverblijven werken we 
volgens het programma Uk & Puk. Dit is een 
voor- en vroegschools educatieprogramma 
(VVE) waarmee we de brede ontwikkeling 
van peuters, dreumesen en baby’s op een 
speelse manier stimuleren.

Bij Plateau Kinderopvang kunt u kiezen 
voor horizontale en verticale groepen. 
Welke vorm van opvang vindt u het meest 
passend voor uw kind? Vindt u het plezierig 
als uw kind verblijft in groep met kinderen 
van nul tot vier jaar of heeft u liever dat uw 
kind wordt opgevangen in een groep met 
leeftijdgenoten? We vertellen u graag over 
de mogelijkheden op onze locaties.

Wat kost kinderopvang?
De kosten van kinderopvang zijn 
afhankelijk van het product dat u afneemt. 
Een overzicht van de mogelijkheden en 
prijzen vindt u op onze website.
Mogelijk komt u in aanmerking 
voor kinderopvangtoeslag. 
Kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij 
de belastingdienst. Houdt u er alstublieft 
rekening mee dat de belastingdienst 
ongeveer zes weken nodig heeft om uw 
aanvraag te behandelen. Wanneer de 
kinderopvangtoeslag wordt toegekend, 
krijgt u deze met terugwerkende kracht 
op uw rekening gestort.

Meer informatie en rekenvoorbeelden 
vindt u via onze website 
www.plateau-assen.nl.  

Hallo mijn 
naam is 
Toto


