Opstartgids
Start een groep
in 7 korte stappen
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COKIDO is een netwerkorganisatie dat ouders en grootouders
helpt met de organisatie van buitenschoolse kinderopvang
in een beurtrolsysteem. www.cokido.org

INLEIDING
Je bent geïnteresseerdom samenmet anderen een COKIDO-groep op te starten?
Hieronder vind je de 7 stappenom het voor jullie alsgroep,wat eenvoudigerte
maken.Heb je zelf een tof idee? Mail naar hallo@cokido.org, zo kan jĳ ook andere
groepen inspireren. Aarzel niet om ons te bellen om van gedachten te wisselen of
om vragen te stellen. We zĳn er voor u op het nummer: 0492761123
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Stap 1
Lanceerhet initiatief in eigen kring
Start het initiatief en nodig je vrienden, kennissen,collega’sof mensen
in je buurt uit, om sameneen COKIDO-groep te organiseren.Dit kan
via Facebook m.aar ook in de buurt of op school. Download een flyer
op onze download pagina: www.cokido.org/download. Vermeld bĳ het
uitnodigen van je vrienden en kennissende datum waarop je samenkomt voor een infomoment. Vraag een infosessie aan bĳ
hallo@cokido.org, we staan je graag bĳ op dit moment.

TO
DO

Stuur een bericht naar je eigen
kring met:

•
•
•

De datum vanje infomoment.
Wat is bĳspelen?
Wie is COKIDO?

VOORBEELDBERICHT

TIP
•

Laat ook je vrienden en kennissen
nieuwe leden uitnodigen

•

Maak promotie in je buurt. Maak
zelf eenflyer of gebruik de flyer die
COKIDO voorziet. Dezeflyer is
aanpasbaarvan groep tot groep en
kan specifiekeinformatie bevatten
van je groep zoals wanneer en waar
deze zal doorgaan.

Graagwil ik bĳspelen introduceren in de groep.
Het is eennieuwe organisatie die ouders,grootouders,familie en/of collega’szelf participatieve
kinderopvang helpt organiseren.COKIDO
ondersteunt dedeelnemendegroepenmet handleidingen,best practices eneenonline platform.
Het principe is eenvoudig.Eéndagzorgenvoor
dekinderen van deanderen,levert je vier dagen
gratis opvangop tĳdens vakanties. Het gaat
door in eenschool,buurthuis of kindvriendelĳke
omgeving naar onze keuze.We bepalen onze
eigenregelsen werkwijze. De voorwaarde is wel
dat elkeouder eenbeurtrol doet, minimum 2
ouders per dagzullen voor dekinderen zorgen.
Meer info over veiligheid, ondersteuning ende
organisatie vinden jullie op www.cokido.org.Wat
denkenjullie?Zin om meete doen?Ken je andere
ouders,grootouders,familie die zoudenwillen
meedoen?Zeghet door en nodig hen gerust uit
in dezegroep.Ik dacht zelf aan de<laatste 2
wekenvan augustus> om eenCOKIDO-groep te
organiseren.
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Stap 2
Verenig de eerste enthousiastelingen
Voor eenvlotte werking moet je rekenen op 10 ouders voor 1 week.Zo kunnen
minimum 2 ouders per dagzorgen voor 10 tot 14 kinderen. Hiervan kan er gerust afgewekenworden. Dan reken je op meer inzet van enkele ouders. Of regel
een babysit. Dit wordt in samenspraakmet de groep geregeld.

TO
DO

Deel de agenda online:
• Spreekeen concrete datum af
Bĳvoorbeeld: Wĳ laten de opvang
doorgaan op weekdagenvan
maandag14 augustus2017 tot en
met vrĳdag 25 augustus,telkens
een hele dagvan 8h tot 17h).

• Bespreekin de groep een
mogelĳke locatie. Denk aan
buurthuizen, scholen en andere
gemeenschapsgebouwen.
• Verdeel actieve rollen voor
de aankomende periode, vele
handen maken het werk licht.
(communicatie/financieel/events/
locatie en sfeer/planning)

TIP
• Spreekook andere ouders,
kennissenen buren aan over de
groep.
• Gebruik www.cokido.orgvoor
meer uitleg over bĳspelen.

Nadat de verantwoordelĳke is aangeduid
maakt hĳ / zĳ de online gedeelde agendaaan
en deelt dezemet de groep. Hierin kunnen de
ouders aanduidenwanneer zĳ zelf voor alle
kinderen kunnen zorgen en wanneer zĳ nood
hebben aanopvangvoor hun kinderen. De
verantwoordelĳke stelt ook een deadlineop
waartegen de agendadefinitief moet zĳn.
De groep komt later samenom de (eventuele)
leegtes op te vullen in samenspraakmet de
groep.
Download naast de agenda ook de handige
gebruiksaanwĳzing. Dit helpt je goedop weg.

Psst! Er is ook een app
om uw agenda
eenvoudig te regelen ,
of gebruik de google
sheet van onze
downloadpagina ‘
www.cokido.org/
download.
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Stap 3
De verantwoordelĳke contacteert de locatie
Bĳ het organiseren van de opvang,moet er ook bepaaldworden waar
de opvangzal doorgaan.Dit kan in thuis, scholen,buurthuizen van de
stad, gemeenschapsgebouwen,rusthuizen,het bedrĳf waar je werkt...
Het belangrĳkste is dat de locatie geschikt is voor kinderen.
Cokido voorziet een modelovereenkomst voor de locatie, deze kan
overgenomen worden of aangepastnaar de werking van jouw groep.
Dit helpt je al een flink eind op weg naar goedeafsprakenmet de
eigenaar.De modelovereenkomst vind je bĳ onze downloads.

TIP
Spreekouders uit de ouderraad aan
en lanceer zo het idee doorheen de
school.

Sterke argumenten om de eigenaar
van de locatie te overtuigen.
• Eengebouw ter beschikkingstellen is
positief voor de eigenaarvan het gebouw.
Het gebouw krĳgt meer leven en maakt
deel uit van een zinvol project.
• Als de kinderen en ouders die komen
bĳspelen Cokidolid zĳn, is het gebouw mee
verzekerd in de polis van COKIDO. Neem
eventueel de polis, die je kan downloaden
op onze website, mee tĳdens het gesprek.

Eengoede voorbereiding voor het
contact met de locatie.
De eigenaarof beheerder van de locatie kan
een aantal vragen hebben. Bereid alvast een
antwoord voor op volgende vragen:
• Wat met het gebruik vanmaterialen?
• Welke zonesmogengebruikt worden?
• Hoe sprekenwe af om de sleutel over te
dragen?Enwie zalhier verantwoordelĳk
voor zĳn?
• Met wie wordt een contract opgemaakt.
• Wat met de energiekostenen WC-papier?
De school kan eventueel eenbĳdrage
vragen.Maak hierover goede afspraken.

TIP
Laat je gemeenteof stad weten, wat je
van plan bent, die gevenje ook raad of
tips.

?

Zĳn er nog vragen?
Wĳ kunnen ook even
overleggen met de locatie.

5
Opstartgids

Stap 4
Maak interne afspraken
Elke groep maakt zĳn eigenafsprakenen bepaalt zĳn eigenwerkwĳze.Wanneer de agendaklaar is en de locatie vastligt, komt de groep
samenom de concrete werking en verloop van de opvangte bespreken.Maak van dit moment gebruik om een duidelĳke rollenverdeling te
makenzodat het werk niet op 1 persoon zĳn schoudersterecht komt.

TO
DO

Overloop onderstaande checklist
en maakhiervan een verslagje dat je
kan delen met de groep. Of download
een template met groepsafspraken.

TIP
Wanneer de agendadefinitief is
en je weet met welke ouder je welke
dag zal doorbrengen, kan je eventueel
plannen wat je die dag kan doen. Geen
inspiratie, raadpleeg onze pagina ‘wat
leeft er’ op www.cokido.org, vol leuke
activiteitjes. Of zoek ons pinterest
bord.

1- Agenda
•
•

•
•

Agendaoverlopen.(Start en einduur)
Wanneer er te weinig ouders zĳn voor
één bepaalde dag,kan er gezocht worden
naar een vrĳwillger of babysit.Deze wordt
vergoed door de groep.
Agendaafsluiten (geenouders meer bĳ)
Wanneer de agendais afgesloten, is deze
definitief. Iedereen houdt zich hieraan en
is zeker van kinderopvang op die bepaalde
dag.Wĳzigingen worden vanaf nu met de
hele groep gedeeld en besproken.

Wanneer dit niet het gevalis (of dit is eerder beperkt) kaner nog altĳd zelf speelgoed
meegebrachtworden (Bĳvoorbeeld: ieder
kind brengt 1 stuk speelgoedmeevoorzien
van zĳn of haar naam).Hier kan de stad ook
voor gecontacteerd worden. Veelal gebeurt
het dat zĳ initiatieven zoalsCOKIDO steunen met speelgoedboxen.

2 - Schoolof locatie
•
•

Schoolafspraakoverlopen (wat is er
aanwezig,wat kunnen we gebruiken)
In het contract met de schoolworden
enkele afspraken gemaakt.Het is
belangrĳk dezete delen met de hele
groep.Zo blĳft iedereen op de hoogte en
worden misverstanden vermeden.
Wanneer de school materiaal ter beschikking stelt, is dit altĳd handig meegenomen.

3 - Sleutels
•
•

Afspraakoverdracht sleutels.
De sleutels worden elke dagovergedragen
naar de ‘opvang-persoon’ van de volgende
dag.Het is mogelĳk dat dit niet lukt
doordat er geencontactpunt bestaat.
Hiervoor is het handigom een vaste
persoon af te spreken(die bĳvoorbeeld
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dicht bĳ de locatie van de opvangwoont)
die voor de sleutel zorgt. Zo kan de
sleutel altĳd daarheengebracht worden
op het einde van de dag en opgehaald
worden aanhet begin.

5.2 De uitgaven
•

4 - Het dagelĳks verloop
Bespreek een dagindeling.Dit is handig
om te bepalenwat de kinderen elke
dag meebrengen. Ieder kindje kan een
tienuurtje en vieruurtje meebrengen,
maar dit kan ook gezamenlĳk aangekocht
worden als groep. Wanneer is het
middagpauze,en wordt er elke dag een
rustmoment na het lunchen ingepland?
Geef ook de kinderen inspraak hierin.

TIP
Communicatie tĳdens de week. Laat
weten wat jullie doen of nog van plan
zĳn. Morgen is het mooi weer. Iedereen
neemt zĳn zwempakje best mee. Doe een
vragenronde bĳ de kinderen, ze hebben
ook leuke ideeën

5 - Het dossierter plaatse
Tĳdens het bĳspelen,zal er op de locatie
een dossier ter plaatsezĳn. Dit bevat o.a.
de nodige informatie over de kinderen
en de ouders (kinderfiches) en de
Afspraken, en toestemming fotoformulier.
Ook een oplĳsting van de noodnummers
is handig. Verzamel alle nodige gegevens
voor in dit dossier.

5.1De kindfiches
Verdeel de kindfiches in de groep. In dit
document staan alle contactgegevens
van de ouders en informatie over de
kinderen zoals‘heeft uw kind allergieën’,
‘contactgegevens huisarts’...

•

•

Maak een schatting van de uitgaven
en bepaalin de groep wat de nodige
inkomsten zĳn per kind per dag.
Bespreek hoe de inkomsten in de
groep terecht komen.Eventueel via
een dagbĳdragein het potje dat de
dagverantwoordelĳke in ontvangst
neemt of via de verantwoordelĳke van
de groep.
De uitgavenhangt af van groep tot
groep. Maak je gebruik van babysits,
extra knutselmateriaal of doe je
uitstapjes?
Van de extra onvoorziene uitgaven van
de daghoud je best kassaticketsbĳ in
een logboek.

Eenrekenvoorbeeld van een dagbĳdrage:
Sarah,de mama van Liesje en Jonasheeft
eenbeurtrol in de groepDe Ravotters.
Sarahkan 1 volledige dagvan de5
dageneenbeurtrol opnemen.Tijdens de
samenkomstis besprokendat elk kindje 2
euro/ dagbetaalt.
Mama Sarahbetaalt voor 1 week:
4 dagenx 2 euro x 2 kindjes = 16 euro
daggeld.De dagdat Sarahzelf eenbeurtrol
heeft betaalt zeniet.
Extra kosten: babysit
Naast de dagbijdrage kunnen er nogandere
kostenzĳn. Bĳvoorbeeld eenextra babysit
wanneerer maar 1 ouder aanwezigkan zĳn
tijdens eendag. Deze kost wordt best door de
hele periode en groep gedeeld.

TIP
Download de kindfiche, rekenblad en
andere tools op
www.cokido.org/download
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5.3 Verzekering
COKIDO voorziet een verzekeringdie
100% dekt. De Cokido verzekering dekt
zowel de burgerlĳke aansprakelĳkheid,
lichamelĳke ongevallenen rechtsbĳstand
voor alle deelnemers, volwassen ,
kinderen, toevallige bĳstaanders (indien
geregistreerd) en eventuele betaalde
oppassers.Dit voor zover zĳ aande
vrĳwilligersvoorwaarden voldoen.Wĳ
hebben samenmet DVV verzekeringen
dezeallesomvattende polis uitgewerkt
om de volledige veiligheid van de Cokido
groepen te kunnen garanderen.
De verzekering is niet verplicht maar we
raden aan een polis te nemen.
Er zĳn twee opties. Ofwel neemt iedereen
de verzekering ofwel niemand.Kiezen
voor de verzekering is een keuzevoor de
hele groep. Door de gansegroep dezelfde
verzekering te laten nemenis er geen
ruimte voor discussie.

6 - Verdeel de taken in de groep
Bespreek de rolverdeling en maakwerkgroePen per periode die eraan komt.Duid de
verantwoordelĳke per rol aan
• Wie gaater verantwoordelĳk zĳn voor de
agenda?
• Wie gaatde locatie contacteren en deze
met de groep inrichten, de afspraken
navolgen die zĳn gemaakt met de locatie
eigenaar?
• Wie gaat de ouders bĳeenroepen voor het
kick off en kuismoment? Evenementjes
organiseren bvb ter promo van de groep
(op het schoolfeest of rommelmarkt in de
buurt)
• Wie gaatde inkomsten en uitgaven
overzien?
• Wie is de beheerder en aanspreekpuntvan
de groep? De beheerder is het
aanspreekpunt voor nieuwe gezinnen
die willen toetreden in de groep.

Doet de groep afstand van de verzekering
moet dit uitdrukkelĳk vermeldzĳn.
De Cokido groepen zĳn verzekerd door
Belfius Verzekering onder de polis:
Verenigingen en VZW’s Cover.
De polis kan je downloaden op onze
website.

TIP
Motiveer de groep om de Cokidoverzekering af te sluiten. Voor een
budgetvriendelĳke jaarlĳkse bĳdrage
kan je bĳspelen zonder zorgen.Je
betaalt 30 euro per gezin voor 1 jaar
(vanaf betaaldatum).Ongeacht in
hoeveel en welke groepen je bĳspeelt.
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Stap 5
Afsluiten van de agenda
Bĳ het afsluiten van de agendagaat de hele groep op zoek naar
oplossingenvoor problemen of uitdagingen in de agenda. Sluit
de agenda af ruim voor de periode die je organiseert.

Maak afspraken of je aanvult met
vrĳwilligers of op zoek gaat naar een
babysit.

TO
DO

• Bepaalde tĳd waarbinnen je
de problemen wil opgelost
hebben.

Eenrekenvoorbeeld voor 1 week.
Jebetaalt gemiddeld5 euro per uur voor babysit. 1 babysit: 8 uren (1 dag)kost 40 euro
Dit bedragdelenwedoor de10 gezinnen.De
babysitkost is 4 euro babysitkost voor die week.

TIP
Contact deplaatselĳke Bond van Jonge
en Grote Gezinnen wanneer je geen
vrĳwilligers hebt gevonden.

Stap 6
Kickoff
Kom samenmet de kinderen en ouders tĳdens een aperomoment of BBQ.Zo leer je elkaar beter kennenin een informele
omgevingen ervaar je een groter gevoel van betrokkenheid met
de groep. Je kan ook bĳ de afsluit samen iets leuk doen na het
poetsmoment.
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Stap 7
Welkom!
De dagis eindelĳk aangebrokenwanneer het bĳspelen start. Joepie!
Toch ben je wat zenuwachtig omdat het jouw eerste dagis waarop je
moet zorgen voor 10 (?)kleine spetters.

Controleer het dossier bĳ ontvangst
• Controleer of je alle kindficheshebt en vul
aanindien nodig met de ouders in kwestie.
• Zorg dat het afspraken document dossier
zit. Zo is iedere ouder op de hoogte van de
groepseigen afspraken.
• De toestemming foto materiaal
• Lĳst met groepsleden om aanwezigheid
• op te nemen en de bĳdrages te ontvangen.

• Aanwezigheidslĳst:Ouders plaatsen
handtekeningbĳ in- en uitschrĳven van
hun kinderen.
• Maak een potje aanwaar de ouders hun
dagbĳdrage in stoppen.
• Documentmet uitgaven en inkomsten.
• Maak een logboekaan.Hierin noteer je
de datum, naam,bedrag en handtekening
van de ouder die eendagbĳdrage
heeft betaald. Kassaticketsvan extra
onvoorziene kosten kunnen de ouders hier
nalaten met hun naamen handtekening.
Achteraf verreken je de extra kosten.

TIP
Op dezeeerste dagis het handig om
De kinderen te betrekken bĳ de
inrichting en bespreking van
activiteiten die volgen.
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