
De Villa is het hele jaar open en de breng
dagen zijn flexibel. Ideaal dus voor freelancers 
en zzp’ers, maar ook voor parttimers, alleen
verdieners en iedereen die betrokken wil zijn bij 
betaalbare opvang van zijn of haar kind(eren).

Doordat je zelf een dag(deel) draait, zie je je 
eigen kind(eren) opgroeien te midden van ande
re kinderen. Gezamenlijk wordt er gezorgd voor 
een veilige omgeving waar de ontwikkeling van 
het kind voorop staat. De Villa draait op enthou
siasme, betrokkenheid, vertrouwen en goede 
afspraken.

Wie zijn wij:
Vereniging De Villa is een ouderparticipatiecrèche  
met drie kindergroepen. De Hannah, Katrien en 
de Pluk.

Binnen deze drie groepen zijn drie vormen van 
opvang mogelijk:
• ochtendopvang (8.15 13.00)
• dagopvang (8.15 17.45) voltijd en deeltijd

Wat wij vragen en bieden:
Als nieuwe draaiouder moet je vóór je eerste 
draaibeurt een recente Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG) overleggen. Ook vragen we je binnen drie 
maanden het certificaat ‘EHBO voor Kinderen’  
te halen en ieder jaar mee te doen met de  
verplichte herhalingscursus. Ieder jaar zijn er vier 
zogenaamde professionaliseringsavonden, waar
van je er drie moet bijwonen.  

Ook verwachten we dat je meehelpt met het 
reilen en zeilen van de Villa, door in een commis
sie plaats te nemen. Denk daarbij bijvoorbeeld 
aan de PR, feest, speelgoed, plein, of klus
commissie. Een aantal keer per jaar word je  
ingeroosterd voor een ‘grote schoonmaak’ en 
voor het verschonen van alle bedjes.

Wij bieden opvang aan kinderen vanaf het  
moment dat ze kunnen lopen en zelf kunnen eten 
en drinken. Per dag zijn er maximaal 12 kinderen 
in een groep en draaien er twee ouders.  

Er zijn drie mogelijkheden:
•  Kies je voor een weekplek, dan kan je je kind 5 

dagen per week brengen (flexibel). Zelf heb je 
dan (samen met nog een ouder) op 2 dagdelen 
de zorg voor de kinderen.

•  Bij een weekdeelplek kunt u uw kind op 2 vaste 
dagen per week brengen, en draait zelf nog een 
ander dagdeel op de groep.

•  Bij een ochtendplek mag je 5 dagdelen (flexibel) 
brengen en draai je er zelf één. 
Op de dagen dat je zelf draait kunt u uw kind 
uiteraard meenemen.

Wat kost het:
De tarieven per 1 januari 2016 zijn:
• halve dagopvang € 128, per maand
• voltijd dagopvang € 256, per maand

Samen met andere ouders bepalen hoe de dagopvang van uw kinderen eruit ziet?  
Bij ouderparticipatiecrèche de Villa kan het! De Villa volgt de richtlijnen van de GG&GD en is  
een officieel erkende crèche. Een beproefd recept, want De Villa bestaat al meer dan 40 jaar! 
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Ouderparticipatiecrèche



Aanmeldformulier: crèche De Villa

Datum rondleiding/inschrijving: ..................................................................................................

Naam kind:   .......................................................................................................................

Geslacht:   jongen / meisje

Geboortedatum: ........................................................................................................................

Adres:    ........................................................................................................................

Postcode + woonplaats: ............................................................................................................

Email: ..........................................................................................................................................

Naam moeder:  ........................................................................................................................

Telefoon nummer: ........................................................................................................................

Naam vader:   ........................................................................................................................

Telefoon nummer: ........................................................................................................................

Wij zoeken een: weekplek  / weekdeelplek / ochtendplek

Gewenste startdatum: ............................................................................................................

Voorkeur brengdagen bij weekdeelplek:  ma / di / wo / do / vrij

Beschikbaarheid om te draaien: Moeder: ma / di / wo / do / vrij

      Vader: ma / di / wo / do / vrij

Ik ben bekend geworden met de Villa via:   kennissen / vrienden / internet of anders nl:

crechedevilla.nl   Mgr. v/d Weteringstraat 13A • Utrecht  
info@crechedevilla.nl • 030 231 49 40


