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Algemeen 
Met ingang van dinsdag 8 juni 2021 is ‘Fruit in Bedrijf’ onze nieuwe fruit en groente leverancier. Fruit in Bedrijf levert fruit en groente volgens het 
concept dat zij enkel voor Kinderdagopvang organisaties hebben ontwikkeld. Dit betekent dat onze locaties per week alleen het kind-aantal 
hoeven door te geven en op basis van deze kind-aantallen en de verhouding fruit en groenten zal Fruit in Bedrijf wekelijks een samenstelling 
van diverse fruit/groente leveren aan onze Kinderopvang locaties. Fruit in Bedrijf levert gemiddeld 1 stuk fruit per persoon per dag. Er zal zoveel 
mogelijk verschillende seizoensgebonden fruitsoorten en snackgroeten worden aangeboden. 
 
Iedere donderdag vóór 14.00 uur moet per mail naar s.hage@kivido.nl het kind-aantal van de week daarop doorgegeven zijn. 
 
Stappenplan 
 

- Open KOVnet en log in 
- Klik op jaarplanning 
- Kies jaar- en weekperiode  selecteer jaar, selecteer week (vb. week 23)  selecteer jaar, selecteer week daarop (vb. week 24)  

Zoek 
- Nu zie je nog steeds een leeg format, dat klopt 

 

 
 

- Klik rechts in het scherm op ingepland 
 

 
 

- Selecteer de groep Villa (Putter) boven ‘ingepland’ (de wachtlijst moet niet aangevinkt worden, deze is niet van toepassing). Indien de 
groep ’Gemeente’ er bij de PSZ tussen staat kun je deze ook aanvinken. Aan de Gemeente groep zijn namelijk bezettingen 
gekoppeld dus het is van belang dat deze meegenomen worden in het kind aantal.  
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- Nu zie je op het scherm  week 23, periode 07-06-2021 t/m 11-06-2021, groep Villa Putter en daarnaast de bezetting van de 
maandag ochtend t/m vrijdag middag. In de regel daaronder zie je week 24, periode 14-06-2021 t/m 18-06-2021, groep Villa Putter en 
daarnaast weer de bezetting van ma ochtend t/m vrij middag. MaO is maandag ochtend en MaM is maandag middag enz. 
 

- Het kind aantal staat vermeld in de grote blauwe cijfers; 
 

 
 

- Het aantal leidsters dat die dag ingepland staan op de groep staan naast het kind aantal in het grijs vermeld; 
 

 
 

- Tel het aantal kinderen bij elkaar op. In de ochtend is er op iedere groep een vast fruitmoment, het is daarom van belang dat jullie de 
kind aantallen van de ochtenden aanhouden. Fruit in Bedrijf gaat op dinsdag het groente/fruit leveren dus de aantallen dienen 
doorgegeven te worden van di, woe, do vrij, en de maandag daarop.  

 
- Zie onderstaand voorbeeld:  

o Week 23  di ochtend 16 + woe ochtend 11 + do ochtend 15 + vrij ochtend 12 = 54 kinderen totaal.  
o Week 24  ma ochtend 16 = 16 kinderen totaal. 

 

 
- Tel daarna het aantal leidster bij elkaar op. Voorbeeld:  

o Week 23  di ochtend 3 + woe ochtend 2 + do ochtend 3 + vrij ochtend 3 = 11 leidsters totaal. 
o Week 24  ma ochtend 3 = 3 leidsters totaal. 
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- Ter info! Op dinsdag ochtend (in week 24) zie je in bovenstaande afbeelding in het rood 17 staan, op deze groep mogen maximaal 16 
kinderen aangenomen worden en er staan er nu 17 in de jaarplanning. Dit is een ouderverzoek die is aangevraagd maar nog niet is 
goedgekeurd, maar omdat het max. aantal kinderen is overschreden komt hij automatisch in het rood te staan. Hier moet dus óf nog 
een kind afgemeld worden óf het ouderverzoek moet worden afgewezen omdat er geen plek meer is. Bij het opgeven van het kind-
aantal voor de levering van het fruit/groente is het max. aantal kinderen op de groep leidend en dien je dus 16 kinderen door te 
geven. De maximale groepsgrootte kun je terugvinden achter Villa Putter (16). Zo weet je dat er maximaal 16 kinderen kunnen 
komen. 
 

- Tel het aantal kinderen en het aantal leidsters bij elkaar op en vul onderstaand overzichtje in en mail deze iedere donderdag vóór 
14.00 uur naar Simone op s.hage@kivido.nl; 
 
 

Locatie Villa Putter 

Week (periode 8 t/m 14 juni) 23 

Aantal kinderen 70 

Aantal pedagogisch medewerkers 14 

Totaal 84 

 
- Het is van belang dat de kind aantallen op donderdag geïnventariseerd worden i.p.v. bijv. op de maandag al. Het kan namelijk zijn dat 

er in de loop van de week nog een paar kinderen aan/afgemeld worden en dan wijkt het aantal dat is opgegeven af van de te 
verwachten kinderen. Na donderdag zal er wellicht nog iets wijzigen in de aantallen, maar dan hebben wij wel het meest reëel beeld. 
 
Fruitwater 
Aangezien wij straks alleen een x aantal stuks fruit en groente geleverd krijgen op basis van de aantallen zullen er bij iedere 
bezorging standaard 2 citroenen, 2 komkommers en 2 handsinaasappelen geleverd worden voor het fruitwater dat jullie nu op alle 
groepen aanbieden. Dit hoeft niet meer extra besteld te worden. Indien het voor een bepaalde week niet nodig is graag even mailen, 
dan kunnen wij dat aangeven bij de fruitleverancier.  
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