
    
 
 
 

Protocol te laat ophalen 
 
Zoals u weet, heeft Het Kinderparadijs Jansen en Jansen een protocol 
opgesteld voor ouders die (regelmatig) hun kind(eren) te laat ophalen. 
Iedereen kan een keer te laat komen door onverwachte situaties onderweg 
naar het kinderdagverblijf. Helaas komt het steeds vaker voor dat ouders te 
laat zijn, daarom hebben wij, in overleg met de Oudercommissie, het 
protocol aangescherpt. 
  
Het kinderdagverblijf is van 7.15 uur tot 18.15 uur geopend. Het is de 
bedoeling dat de kinderen dan ook echt weg zijn. U bent te laat met het 
afhalen wanneer u op of na 18.15 uur uw kind(eren) komt halen. Voor de 
juiste tijd kijken wij op de klok van het Kinderparadijs.  
U zult begrijpen dat ook onze leidsters na een lange dag naar huis willen. 
Komt u na 18.15 uur, dan krijgt u geen uitgebreide overdracht meer van hen. 
U wordt wel van eventuele bijzonderheden op de hoogte gebracht. 
 
Heeft u meerdere kinderen die op verschillende groepen zitten, dan dient u 
alle kinderen voor 18.15 uur opgehaald te hebben! 
 
De maatregelen bij te laat ophalen zijn als volgt: 
 
1. Bij het te laat ophalen, tekent de ouder het formulier: “Te laat ophalen”. 
2. Na drie keer te laat ophalen binnen een jaar moet er 25 euro contant 

betaald worden. 
3. Na de 3de keer geldt de boete van 25 euro per keer dat het kind te laat 

wordt opgehaald.  
4. Wanneer een kind na 18.30 uur wordt opgehaald, betaald de ouder direct  

25 euro, daarna volgt er na ieder kwartier een verhoging van 25 euro. 
5. Blijft het voorkomen dat een kind te laat wordt opgehaald, dan zal er een 

gesprek plaatsvinden met de betreffende ouder en de leiding van het 
Kinderparadijs. 

6. Wanneer er zelfs na het gesprek geen verandering komt in het ophalen 
van het betreffende kind, dan kan het Kinderparadijs het 
plaatsingscontract eenzijdig opzeggen. 
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