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Samen werken aan een goed leven

Inleiding
Welkom bij het kinderdienstencentrum
(KDC) van Lunet. Dé plek voor jonge 
kinderen met een ontwikkelings
achterstand. Het is belangrijk om je kind
zo vroeg mogelijk te stimuleren in de
ontwikkeling. Kansen te geven. Talenten

Je kind kan bij ons terecht voor voorschoolse groepsbehandeling en buitenschoolse begeleiding (BSB).
Je vindt onze kinderdienstencentra in Eindhoven,
Eersel, Geldrop en Maarheeze.
In deze gids lees je meer over onze manier van
werken en de methodes die we gebruiken. Je vindt
er ook praktische informatie over ziekmelden,
schoolvakanties en taxivervoer.

te ontdekken. Zodat je kind kan groeien.
Wij helpen daar graag bij. Samen werken
aan een goed leven, noemen we dat.
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Zo werken wij
Piramide-methode:
spelenderwijs leren
Om zich optimaal te ontwikkelen, hebben
kinderen een veilige omgeving nodig.
Een plek waar ze gestimuleerd worden
en de ondersteuning krijgen die ze nodig
hebben. Wij streven naar een duidelijke
en begrijpelijke omgeving. We willen dat
je kind zich prettig voelt. Want als je kind
zich op z’n gemak en gewaardeerd voelt,
kan het nieuwe vaardigheden leren.
Elke dag weer.
Het leren gaat bij ons spelenderwijs. We kijken naar wat
jouw kind nodig heeft. We passen onze begeleidingsstijl, de ruimte en de materialen aan de belevingswereld
en de behoeften van jouw kind aan.

Alle groepen van het KDC werken met de methode
Piramide. Deze aanpak is ontwikkeld door het Cito en
geschikt voor kinderen met een (ontwikkelings)leeftijd
van 0 tot 7 jaar. Het is een educatieve methode om
kinderen op een speelse manier te stimuleren in hun
ontwikkeling. Dit doen we door thema’s aan te
bieden die dicht bij het kind staan, zoals ‘dit ben ik’,
de seizoenen, muziek, wonen en de feestdagen.
Ieder jaar komen er ongeveer tien thema’s langs.
De hele groep en het KDC staan dan in het teken
van dat thema. Het komt terug in alles wat we doen:
tijdens de kring of de taalles, maar ook tijdens het
eten, spelen, knutselen en andere activiteiten.
De kracht van de herhaling maakt dat het thema
beter blijft hangen.

Eigen inbreng
In de Piramide-methode is ook ruimte voor eigen
inbreng en initiatieven van begeleiders, de kinderen
zelf én ouders. Als we met een nieuw thema starten,
ontvang je een aankondiging en uitleg van het thema.

Om zich optimaal te
ontwikkelen, hebben kinderen
een veilige omgeving nodig.

‘Totale’ communicatie

Sherborne

Bij veel kinderen op het KDC vraagt communiceren,
taal en spreken bijzondere aandacht. Bij sommige
kinderen is de taalontwikkeling niet vanzelfsprekend;
bij andere kinderen verloopt deze trager of anders.
Op het KDC kunnen -en mogen!- alle middelen die
nodig zijn voor een goede en effectieve communicatie,
worden gebruikt. Wij noemen dat ‘totale communicatie’.
Het is niet zozeer een methode, maar meer een
filosofie. De basisgedachte is dat communicatie en
taal ons menselijk maken. Want als je kind leert om te
communiceren, leer het zich te uiten. Je kind kan dan
zijn of haar wensen duidelijk maken en bijvoorbeeld
om hulp vragen.

Sherborne is een bewegingsmethode. Door allerlei
bewegingsspelletjes met je kind te doen, kan het
leerervaringen opdoen. Je kind krijgt zo meer zelf
vertrouwen, wordt zich bewust van hun eigen lichaam,
leert de ruimte kennen en leert ook andere kinderen
kennen. Hoewel het spelen doelgericht is, vinden we
samen plezier beleven net zo belangrijk. We kijken
goed wanneer je kind initiatief neemt, in het maken
van contact of een beweging, en volgen je kind hierin.

Praten, zien en voelen

We gebruiken meerdere methodes die ervoor zorgen
dat de kinderen zich op hun gemak voelen en die hun
ontwikkeling bevorderen, bijvoorbeeld TEACCH, ABA
en FloorPlay. Welke methode we inzetten is afhankelijk
van de behoeften en mogelijkheden van je kind.
De cliëntbegeleider houdt je hiervan op de hoogte.

Om het begrijpen van taal makkelijker te maken, laten
we de kinderen ook zien of voelen wat we zeggen.
We gebruiken voorwerpen en afbeeldingen, zoals
foto’s, tekeningen en pictogrammen. Ook met gebaren
kunnen we iets uitbeelden of ergens naar verwijzen.

Andere methodes

ALD: kaart met pictogrammen
Als we met je kind praten, maken we de belangrijkste
woorden zichtbaar. Hiervoor hebben we een kaart
met pictogrammen van veelgebruikte woorden en
gebaren. Deze kaart heet een ALD (Aided Language
Display). Kinderen bij wie het spreken nog niet goed
lukt, stimuleren we om visuele middelen te gebruiken
in het contact met anderen. Zo werken we toe naar
een geslaagde communicatie: wanneer je de ander
begrijpt én zelf begrepen wordt.
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Persoonlijk
ondersteuningsplan
Voordat je kind op het KDC begint, heb je

Evaluatie

een plaatsingsgesprek met de gedrags-

Ieder halfjaar evalueren we het persoonlijk ondersteuningsplan met je. De cliëntbegeleider en gedragsdeskundige zijn bij dit gesprek aanwezig. Afhankelijk
van de onderwerpen schuiven andere specialisten
aan, bijvoorbeeld de logopedist, fysiotherapeut en
ambulant begeleider. Na het gesprek passen we het
plan aan. De definitieve versie ontvang je enkele
weken na de bespreking per e-mail. Als je akkoord
gaat met het plan, o
 nderteken je het handtekeningen
blad en stuur je dat terug naar ons.

deskundige en de cliëntbegeleider. We
stellen je dan allerlei praktische vragen
om een zo compleet mogelijk beeld van je
kind te krijgen. Wat vind je kind fijn? Speelt
je kind samen met andere kinderen? Hoe
pakt je kind dit aan? Wat gaat er goed en
wat kan er beter? Wat doet je kind als hij

Digitaal of op papier

iets duidelijk wil maken? Samen bepalen

Het POP en andere verslagen versturen we digitaal.
Alleen het handtekeningenblad ontvang je op papier.
Dit krijg je per post of we geven het je persoonlijk;
vanwege de privacy mogen we het niet aan je kind
meegeven. Wil je ook graag een papieren exemplaar
van het POP ontvangen, naast de digitale versie?
Geef dit dan aan bij de cliëntbegeleider.

we de doelen voor je kind. Dit alles zetten
we in het persoonlijk ondersteuningsplan,
het POP, van je kind.
De eerste doelen in het POP hebben te maken
met wennen. Zodat je kind aan de begeleiders kan
wennen en de begeleiders je kind leren kennen.
Overigens passen zij de ondersteuning en behandeling
steeds aan, aan de doelen van je kind.

Onderwerpen
In het persoonlijk ondersteuningsplan staan de
volgende onderwerpen:
→ Beeldvorming: wie is je kind en welke zaken zijn
belangrijk voor hem of haar?
→ Doelen: waar leggen we de nadruk op?
→ Toekomst: wat verwachten we samen van de
toekomst?
→ Vragen: welke vragen heb jij als ouder?

Gescheiden ouders
Als ouders gescheiden zijn en beiden het gezag
hebben, hebben de ouders allebei recht op informatie
over hun kind. Wij informeren beide ouders over het
persoonlijk ondersteuningsplan, tenzij de ouders voor
één aanspreekpunt kiezen.
Heeft een van de ouders geen gezag meer, dan
moet dit worden aangetoond met een uittreksel uit
het gezagsregister. Dit document kun je gratis aanvragen bij de rechtbank. Wij bewaren het uittreksel in
het persoonlijk ondersteuningsplan van je kind.
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Buitenschoolse
begeleiding (BSB)
De buitenschoolse begeleiding (BSB) is

Groepsgrootte BSB

er voor kinderen die overdag naar het

De minimale groepsgrootte voor de BSB is drie kinderen.
Hoe groot de groep is, beoordelen we twee keer per
jaar: aan het begin van het schooljaar en na de
kerstvakantie. Als er op die momenten minder dan drie
kinderen in de groep zitten, komt de BSB te vervallen.
Is er later toch weer meer vraag naar BSB, dan kijken
we of we de begeleiding alsnog kunnen aanbieden.
Mocht het zo zijn dat er tussentijds minder dan drie
kinderen gebruikmaken van de BSB, dan heeft dit
geen gevolgen.

kinderdienstencentrum van Lunet gaan.
Vanwege hun beperking hebben ze extra
ondersteuning nodig en kunnen ze niet
naar de reguliere buitenschoolse opvang.

BSB-locaties
Voor de kinderen die naar het kinderdienstencentrum
in Eindhoven gaan, is de BSB op locatie De Vuurtoren.
Ook op de locaties De Kempen, Geldrop en Maarheeze kan BSB aangeboden worden. Er zijn altijd
twee medewerkers aanwezig op elke locatie.

Openingstijden BSB
Je kind kan ’s morgens naar de voorschoolse
begeleiding vanaf 8.00 uur tot 9.00 uur. De voorschoolse begeleiding is altijd op de locatie van
de groep van je kind.
Buitenschoolse begeleiding is elke dag mogelijk
vanaf 15.30 tot uiterlijk 17.00 of 18.00 uur, afhankelijk
van de locatie. Op woensdag kan je kind al vanaf
12.30 uur naar de BSB.
Op woensdagmiddag kun je je kind als je dat wilt om
15.30 uur laten ophalen door de taxi.

Afmelden voor BSB
We verwachten je kind op de afgesproken dagen
op de BSB. Het is helaas niet mogelijk om flexibele
opvang af te nemen.
Komt je kind een keertje later naar de BSB, geef dit
dan van tevoren door aan de begeleider van de
groep. Komt je kind niet naar de buitenschoolse
begeleiding? Meld hem of haar dan minimaal 24 uur
van tevoren af. Anders moeten we helaas de kosten
in rekening brengen als je de BSB zelf betaalt.
Is je kind ziek, dan geef je dat door aan het KDC.
Het KDC geeft de ziekmelding door aan de BSB.
Ook meld je je kind af voor het taxivervoer.

Wijziging in BSB-opvangdagen
Als er iets verandert in de opvangdagen, hoor je dit
zes weken van tevoren. Je krijgt dan bijvoorbeeld het
voorstel om van dag te ruilen of om op een andere
Lunet-locatie naar de BSB te gaan. Je mag natuurlijk
ook altijd zelf op zoek naar een alternatief.

Tijdens schoolvakanties
Elke schoolvakantie bekijken we of er voldoende
kinderen zijn om BSB aan te bieden. Als er te weinig
kinderen zijn, kunnen we je vragen om van dag te
ruilen. Het kan ook voorkomen dat er geen BSB is.

Samen bepalen
we de doelen voor
je kind.

Taxivervoer naar BSB
Behalve door jou of een familielid kan je kind worden
opgehaald door de taxi. Voor taxivervoer heb je een
zogenaamde vervoersbeschikking nodig. Die kun je
aanvragen bij de gemeente. Je bent zelf verantwoordelijk voor het afmelden of aanpassen van taxivervoer.
Voor een eventuele tussenrit met de taxi, bijvoorbeeld
van locatie Koraal naar locatie De Vuurtoren, heb je
geen beschikking nodig. Je hoeft een tussenrit ook
niet zelf af te melden of aan te passen. Dit regelt
Lunet. Wij regelen ook het taxivervoer voor de BSB
tijdens schoolvakanties. De begeleiders zorgen dat
dit correct wordt doorgegeven.

Kosten BSB
Voor buitenschoolse begeleiding heb je een beschikking
nodig van de Jeugdwet of de Wlz. Deze beschikking
kun je aanvragen bij de gemeente of bij het zorg
kantoor. Kom je er niet uit? Een zorgbemiddelaar van
Lunet kan je helpen. Onze zorgbemiddelaars zijn
bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur op
telefoonnummer 088 - 551 60 00.
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Communicatie over
je kind & privacy
Het is altijd leuk om te weten hoe je kind
de dag heeft beleefd. Hierover kun je
twee keer per week een bericht of een
foto verwachten. Aan het begin van het
schooljaar krijg je van de begeleider
een welkomstboekje met praktische
informatie over de groep van je kind.

Privacy
Foto’s en informatie over je kind
Binnen het KDC en daarbuiten gebruiken we weleens
foto’s en video’s om de behandeling van je kind te
verbeteren. Bijvoorbeeld om met elkaar te bespreken
wat we bij je kind zien gebeuren. De foto’s gebruiken
we bijvoorbeeld voor het weekbord. We vragen je om
een toestemmingsformulier voor het gebruik van
beeldmateriaal in te vullen. We delen geen informatie
over je kind aan externe instanties zonder jouw
schriftelijke toestemming.

Vragen over je kind?
Heb je vragen over de ondersteuning van je kind?
Je eerste aanspreekpunt is de cliëntbegeleider van
je kind. Hij of zij is per mail of telefoon bereikbaar.
Je kunt ook een afspraak maken voor een gesprek
op de locatie. Mocht je na dat gesprek nog vragen
hebben, dan kun je die stellen aan de coördinator
van de locatie. Ook met vragen over organisatorische
zaken kun je bij de coördinator terecht.
Heb je vragen over een specifieke behandeling?
Neem dan contact op met de behandelaar. Je kunt
hem of haar bereiken via het algemene nummer
van De Vuurtoren: 040 - 244 54 80.

Zelf foto’s maken
Regelmatig maken ouders foto’s bij een verjaardag
of het zomerfeest. Wil je alleen foto’s nemen van je
eigen kind? Vanwege de privacywetgeving is het niet
toegestaan om foto’s te maken van andere kinderen
in de groep.

Social media
Foto’s of berichten plaatsen op social media
die betrekking hebben op, of waar collega’s of
andere kinderen dan uw eigen kind herkenbaar
op staan, is niet wenselijk.
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Cliëntenvervoer

Taxivervoer
Je kind kan taxivervoer gebruiken als je een
zogenaamde vervoersbeschikking hebt. Die kun je
aanvragen bij de gemeente. Je kind wordt dan van
het woonadres huis naar het kinderdienstencentrum
gebracht en weer terug naar huis. In de taxi zitten
ook andere kinderen van het KDC. Om je kind veilig
te vervoeren krijg je voor deze ritten een autostoeltje
in bruikleen. Zijn er speciale veiligheidsmaatregelen
nodig? Dan worden hierover afspraken met je gemaakt.

Taxivervoer tijdens schoolvakanties
Tijdens schoolvakanties regelt Lunet het taxivervoer.
De begeleiders van het KDC zorgen dat dit correct
wordt doorgegeven aan het taxibedrijf. In de
vakantieperiode is het rustig op de weg en maken
minder kinderen gebruik van het taxivervoer. Het kan
daarom dat de chauffeur je kind wat eerder ophaalt
of thuisbrengt dan je gewend bent.

Afmelden voor taxivervoer
Je bent zelf verantwoordelijk voor het afmelden of
aanpassen van taxivervoer. Is je kind ziek of weer
beter dan moet je dit zelf doorgeven. Lees de folder
‘Samen onderweg naar Lunet’ hoe je dat moet doen.

Meer informatie
Heb je nog vragen over cliëntenvervoer, bijvoorbeeld
als taxi's niet rijden door een afgegeven weercode?
Lees dan de folder ‘Samen onderweg naar Lunet’.

Het leren gaat
bij ons
spelenderwijs.
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Praktische weetjes

Openingstijden Kinderdienstencentrum

Veiligheid

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van
9.00 tot 15.30 uur en op woensdag van 9.00 tot 12.30
uur. Op de locaties zijn medewerkers aanwezig van
8.30 tot 16.00 uur.

De voordeuren van onze locaties zijn op slot, want dat is
veilig voor de kinderen. De tussendeuren en de deuren
van technische ruimtes hebben een draaislot. De
deuren van de groepen zijn in principe niet op slot, tenzij
we hier iets anders met je over hebben afgesproken.

Brengen en halen
De tijden waarop je je kind kunt brengen en halen
verschillen per locatie. De begeleiding geeft je de
tijden van de groep van jouw kind door. We willen je
vragen om je ook echt aan deze tijden te houden.
Als de kinderen op verschillende tijden binnenkomen,
brengt dat onrust met zich mee voor de hele groep.
Bovendien kost het tijd, en die besteden we liever aan
het ondersteunen en behandelen van de kinderen in
de groep.
De begeleiders halen je kind op bij de voordeur en
brengen het daar ook weer aan het eind van de dag.
De ouders wachten buiten.

Medicijnen en gevaarlijke stoffen
Medicijnen en giftige of brandbare stoffen bewaren
we veilig in kasten die op slot zijn.

Eten en drinken
We hebben drie vaste eetmomenten op de groep:
fruit eten, een verantwoorde lunch, wat drinken en een
tussendoortje. Je kind mag dan zelf iets uitkiezen.
Het fruit neemt je kind mee van huis. Wij zorgen voor de
lunch, drinken en het tussendoortje, volgens de richt
lijnen van het Voedingscentrum. Verder mag je kind
water drinken wanneer het dorst heeft. Heeft je kind
een speciaal dieet? Geef dan thuis iets te eten mee.

Afmelden
Kinderen vanaf vijf jaar zijn leerplichtig. Wij verwachten
ze daarom elke dag op het KDC.
Is je kind ziek of om een andere reden afwezig?
Geef dit vóór 9.00 uur telefonisch of per e-mail door
aan de groep. Maakt je kind gebruik van cliënten
vervoer? Meld je kind daar ook af. Hier lees je hoe je
dat kunt doen.

Slapen
Sommige kinderen doen nog graag een middagdutje.
De KDC’s Het Koraal en De Vuurtoren hebben een
slaapkamer. Kinderen tot drie jaar kunnen er slapen in
een afgesloten ledikant. Oudere kinderen krijgen een
bedje waar ze zelf uit kunnen. De slaapkamerdeur zit
niet op slot, maar heeft wel een dranger voor de
brandveiligheid; het raam is gesloten. Als je kind op
een andere locatie zit en nog een middagdutje nodig
heeft, bespreken we met je hoe we dit kunnen regelen.

Luiers
Draagt je kind een luier? Geef die dan mee van thuis.
Lunet verstrekt geen luiers.

Reservekleding

Cadeautjes

Het kan gebeuren dat de kleren van je kind per
ongeluk nat of vies worden. Daarom is het fijn als er
een setje reservekleding op de groep ligt. Wil je de
naam van je kind op de kleding zetten?

Aan het eind van het schooljaar of op juffendag willen
ouders soms een cadeautje geven aan de begeleiders.
Dat is heel attent, maar een extra beloning is niet
nodig. We doen ons werk met plezier en hebben
afgesproken dat we geen giften aannemen.
Een eigen knutselwerkje of kaartje is natuurlijk altijd leuk!

Bereikbaarheid in noodgevallen
Het is belangrijk dat je in geval van nood altijd
bereikbaar bent. We vragen je daarom een tweede
telefoonnummer door te geven; hierop bellen we je
alleen bij een noodgeval. De cliëntbegeleider stemt
dit met je af. Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat je op
je werk of mobiele telefoon alleen in geval van nood
gebeld mag worden tussen 9.00 en 15.30 uur.

Spullen labelen
Het is handig om de naam van je kind op zijn of haar
spullen te zetten. Wij weten dan zeker dat we de
juiste kleding, jas en tas en het fruitbakje van je kind
mee naar huis geven.

Koffieochtend
Aansprakelijkheidsverzekering
Letsel of schade veroorzaakt door Lunet of een van
onze medewerkers, kun je op ons verhalen. Mocht je
kind schade of letsel veroorzaken aan iets of iemand
anders, dan ben je als ouder aansprakelijk. Je kunt je
hiervoor verzekeren met een aansprakelijkheidsverzekering (AVP).

Twee keer per jaar nodigt de groep je uit voor een
koffieochtend of -middag.

Fotograaf
De fotograaf komt langs op alle locaties van het
KDC. Zodra er een datum bekend is, geven we die
aan je door.

Verjaardag

Roken

Als je kind jarig is, vieren we dit natuurlijk op de groep.
Hoe we dat precies doen, verschilt per groep. Je kunt
hier samen met de cliëntbegeleider iets over afspreken.
Je kind mag een kleine traktatie uitdelen.

Het KDC en het terrein eromheen zijn rookvrij.

Juffendag
We vieren de verjaardagen van de begeleiders van
de groep vaak samen op ‘juffendag’. Elke groep doet
dit op z’n eigen manier. De begeleiders van je kind
vertellen je er graag meer over.

Omgangsvormen
We gaan respectvol en vriendelijk met elkaar om.
Mochten er mensen zijn die zich daar niet aan
houden, dan kan de toegang tot het gebouw voor
bepaalde of onbepaalde tijd worden ontzegd.
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Medische zaken

Medicijnen

Infectieziekten

Moet je kind medicijnen innemen op het KDC? Dan
krijg je van de cliëntbegeleider een zogenaamd
uitvoeringsverzoek. Het is een formulier waarop je
invult welke medicijnen wij moeten toedienen en op
welke manier dit moet gebeuren. Wij mogen alleen
medicijnen geven die door een arts zijn voorgeschreven.

Heeft je kind een kinderziekte? Of andere klachten
die besmettelijk kunnen zijn? Laat dit dan zo snel
mogelijk weten aan de groep van je kind. Vaak blijft
je kind gewoon welkom, maar we moeten de ouders
van kinderen met een verzwakte weerstand en
zwangere collega’s waarschuwen. Wij volgen hierin
de richtlijnen van de GGD en het RIVM op. Mocht er
een besmettelijke ziekte uitbreken onder medewerkers
of kinderen, dan kan een groep of locatie tijdelijk
worden gesloten.

Medische handelingen
Voor alle medische handelingen die je kind nodig
heeft, zoals sondevoeding of injecteren, maken we
duidelijke schriftelijke afspraken. Lunet werkt hiervoor
met de protocollen die landelijk zijn vastgesteld.

Specialistische zorg
Soms kunnen wij specialistische handelingen niet
uitvoeren, bijvoorbeeld het toedienen van zuurstof.
Je kunt dan gespecialiseerde thuiszorg inzetten om
naar het KDC te komen.

De GGD kijkt mee
In Nederland houdt de GGD de algemene gezondheid van schoolkinderen in de gaten. Heeft je kind
de basisschoolleeftijd, van 5 jaar of ouder, maar zit je
kind nog niet op school? Dan krijg je een brief met
een uitnodiging voor het GGD-onderzoek. De GGD
kijkt naar de algemene lichamelijke ontwikkeling en
gezondheid van je kind. Je bent daar als ouder in
principe zelf bij. Medewerkers van de GGD komen
een paar keer per jaar naar De Vuurtoren om de
kinderen te monitoren. Zit je kind op een van de
locaties in Geldrop, Maarheeze of De Kempen, dan
krijg je een uitnodiging voor een bezoek aan de
GGD-arts op de dichtstbijzijnde school.

Ieder halfjaar
evalueren we het
persoonlijk onder
steuningsplan
met je.

19

8

Schoolvakanties
en feestdagen
Tijdens schoolvakanties blijft het KDC

Geef je vakantie aan ons door

gewoon open en is je kind van harte

Voordat de schoolvakanties beginnen, krijg je van
ons een formulier waarop je vakanties of vrije dagen
van je kind kunt aangeven. We weten dan wanneer
je kind niet naar het KDC komt.

welkom. We leggen de nadruk dan meer
op vrij spelen dan op ontwikkelingsgerichte
activiteiten en therapieën; het is tenslotte

Schoolvakanties 2022-2023

vakantie! Omdat er in de vakantietijd

Herfstvakantie: 22 t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie: 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Carnavalsvakantie: 18 t/m 26 februari 2023
Meivakantie: 29 april t/m 7 mei 2023
Zomervakantie: 15 juli t/m 27 augustus 2023

minder kinderen aanwezig zijn, voegen we
sommige groepen samen. Het kan ook dat
je kind een dagje op een andere groep
gaat spelen of dat andere medewerkers
de groep tijdelijk begeleiden. Het is
natuurlijk het fijnste voor je kind als hij of

Sluitingsdagen 2022-2023
Het KDC is alleen gesloten op een aantal feestdagen.
Er is dan ook geen buitenschoolse begeleiding (BSB).
Op 5 december, sinterklaasavond, gaat de BSB om
15.15 uur dicht.

zij de begeleiders kent; hier doen we altijd
ons best voor. We zorgen ook voor een
goede overdracht.

Op deze dagen zijn de KDC’s gesloten:
26 december 2022, Tweede Kerstdag
10 april 2023, Tweede Paasdag
27 april 2023, Koningsdag
28 april 2023
5 mei 2023, Bevrijdingsdag
18 mei 2023, Hemelvaartsdag
19 mei 2023
29 mei 2023, Tweede Pinksterdag
14 juli 2023 vanaf 12.30 uur

→
→
→
→
→
→
→
→
→

Op vakantie buiten de schoolvakanties
Wil je buiten de schoolvakanties op vakantie? Overleg
dit dan eerst met de begeleiding van de groep. Je hebt
ook de goedkeuring van de coördinerende begeleider
nodig.
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Contactgegevens
kinderdienstencentra
Wil je ons bellen? De groepen zijn het best bereikbaar
tussen 8.30 en 9.00 uur of tussen 15.30 en 16.00 uur.
KDC De Vuurtoren
Mgr. Swinkelsstraat 1
5623 AP Eindhoven
Centraal telefoonnummer: 040 - 244 54 80
Elke groep heeft z’n eigen telefoonnummer:
06 - 51 94 51 71
→ Pinguïns:
→ Zeepaardjes: 06 - 12 41 22 58
06 - 82 20 40 00
→ Zeesterren:
06 - 47 21 24 38
→ Dolfijnen:
06 - 20 12 35 53
→ IJsberen:
→ Zeehonden: 06 - 12 92 58 71
KDC Het Koraal
Van Vorststraat 1a
5622 CV Eindhoven
Elke groep heeft z’n eigen telefoonnummer:
→ Schildpadden: 06 - 13 58 56 15
06 - 20 10 42 33
→ Inktvissen:
088 - 551 62 89 of 06 - 20 12 29 60
→ Walvissen:
→ Maanvissen: 088 - 551 62 88 of 06 - 22 53 85 67
088 - 551 62 87 of 06 - 12 79 82 90
→ Pelikanen:
→ Zeemeeuwen: 088 - 551 62 86 of 06 - 20 33 38 62
06 - 13 95 83 15
→ IJsvogels:
→ Stormvogels: 06 - 20 48 55 99

KDC Nuenenseweg 4
Nuenenseweg 4
5631 KB Eindhoven
06 - 46 27 84 23
→ Otters:
06 - 46 21 70 16
→ Bevers:
KDC De Kempen, locatie De Groote Aard
Mortel 1
5521 TP Eersel
06 - 10 19 54 11
→ Egels:
06 - 10 72 07 31
→ Vossen:
KDC Maarheeze
Stationsstraat 52
6026 CW Maarheeze
06 - 82 77 64 82
→ Kikkers:
KDC Geldrop
Stationstraat 38
5664 AS Geldrop
→ Vlinders:
→ Kevers:

06 - 57 30 52 08
06 - 17 22 45 56

Zijn de groepen van Het Koraal niet bereikbaar?
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer
06 - 13 58 56 15.
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Contactgegevens
coördinatoren, teamleider
en managers
Coördinatoren
De Vuurtoren, Nuenenseweg 4 en Maarheeze:
Sanne van den Corput
06 - 12 61 35 77
s.v.d.corput@lunetzorg.nl
Koraal, Geldrop en De Kempen:
Janet Kuijken
06 - 41 01 22 61
j.kuijken@lunetzorg.nl
Teamleider
Jolande van Eyck
j.v.eyck@lunetzorg.nl
Operationeel manager
Suzie van Dijk
s.v.dijk@lunetzorg.nl
Manager Cluster Kind en Jeugd
Marianne Kuijpers
m.kuijpers@lunetzorg.nl
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Heb je
een probleem
of klacht?
Ben je niet tevreden over de ondersteuning die je kind
krijgt? Of heb je een klacht? Dan horen we dat graag,
zodat we het probleem samen kunnen oplossen.
Neem eerst contact op met de begeleiders en de
coördinerend begeleider van je kind. Kom je er niet uit?
Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon
bij Lunet. Je leest er meer over op onze website.

Meer weten?
Postadres
Postbus 270
5600 AG Eindhoven

088 - 551 50 00

www.lunet.nl

