
HUISREGELS CRESCENDO DAGVERBLIJF 
 

• Te allen tijde moet één van de ouders telefonisch bereikbaar zijn 
 

• U dient zich eenmalig te legitimeren voor een BSN check, Crescendo zal geen kopie 
maken van het identiteitsbewijs. Dit geldt tevens voor de zorgpas. U als ouder bent 
verantwoordelijk ons op de hoogte te stellen als u van zorgverzekering verandert. 
 

• Crescendo garandeert dagelijks de aanwezigheid van een verpleegkundige. Zij is in 
ieder geval aanwezig tussen 7.45-17.30 uur. Uitzonderingen zal u minimaal 24 uur 
van tevoren horen via de zorg coördinator.  
 

• De standaard voeding wordt door Crescendo geleverd. Indien uw kind dieetvoeding 
heeft, vergoedt door de verzekering, wilt u er dan voor zorgen dat wij voldoende in 
voorraad hebben. 
 

• Mocht uw kind gebruik maken van een aangepaste fles of beker wilt u deze dan bij 
ons achterlaten. Crescendo heeft standaard flessen en bekers voldoende op 
voorraad. 
 

• Wanneer uw kind medicatie gebruikt wilt u er dan voor zorgen dat deze bij 
Crescendo op voorraad is, voorzien van naam, originele verpakking en 
apotheekpaspoort. Indien dit niet aanwezig is, is de verpleegkundige niet eind- 
verantwoordelijk voor het geven van de medicatie. 
 

• Aangepaste voorzieningen (bv voor het zitcomfort) worden door de gemeente of 
zorgverzekering gedekt en worden daarom niet door Crescendo aangeboden. 
 

• Crescendo draagt zorg voor luiers, slabben, slaapzakken en linnengoed. Crescendo 
verzorgt vervolgens het wasgoed. 
 

• Graag zijn wij in bezit van een extra setje kleding in verband met “ongelukjes”. 
 

• Per kind wordt er iedere dag in een schriftje bijgehouden, hierin wordt beschreven 
hoe de dag verlopen is. Desgewenst wordt hier een vochtbalans aan toegevoegd. 
  

• Mochten er vanuit uw kant bijzonderheden en /of wijzigingen zijn wilt u deze dan 
vermelden in het schriftje. 
 

• Wilt u zo vriendelijk zijn om een bijgewerkte lijst van de vaccinaties bij ons af te 
geven. Dit is een eis van de inspectie kinderopvang. 
 

• Wilt u de schoenen, jas, verdere kleding en tas van uw kind voorzien van een naam. 
 

• Bij besmettelijke kinderziektes vragen wij u uw kind niet naar Crescendo te 
brengen.  Bij twijfel kunt u altijd bellen, wij volgen hierin de RIVM-regelgeving. Bij 
overige ziektes en/of koorts (hoger dan 38,5ºC) graag eerst telefonisch overleg.  
 

• U geeft toestemming dat uw kind meegaat met uitstapjes. (Dit kan een wandeling 
zijn, maar ook een autoritje naar de kinderboerderij) Vanzelfsprekend voldoen wij 
aan de voorwaarden van deugdelijke vervoermiddelen en voldoende personeel. 
 



• U gaat akkoord dat uw kind op Crescendo een zorgdossier heeft, hierin wordt de 
totale zorg rondom uw kind vastgelegd. De medewerkers van Crescendo, inclusief 
de therapeuten die op Crescendo zorg leveren hebben het recht om informatie te 
lezen of op te schrijven die nodig is om de optimale zorg te leveren. Mensen die 
buiten Crescendo zorg aan uw kind leveren mogen alleen na schriftelijke 
toestemming van u als ouder /verzorger inzage hebben in het zorgdossier. U heeft 
te allen tijde het recht om het zorgdossier van uw kind in te zien.  
 

• De kosten van de zorg worden betaald door de zorgverzekering en/of gemeente. 
Het gaat om Zorg in Natura, daardoor ontvangt u geen rekening. 
 

• Wilt u tijdig melden als u kind afwezig is, bv bij artsenbezoek of vakantie. Zo kan 
de vrijgekomen plek eventueel worden gebruikt voor een ander kind. 
 

• Wanneer u de plaatsing van uw kind binnen Crescendo wilt beëindigen, geldt een 
opzegtermijn van 1 maand. 

 
 

Ondertekening voor akkoord: 
Handtekening directeur Crescendo                 Handtekening ouder/verzorger 

 
 

 
 


