Pedagogisch beleidsplan
Kinderdagverblijf ’t Kukelesaantje

spelenderwijs samen de wereld
ontdekken
Ieder kind is nieuwsgierig. Het wil de wereld om hem heen ontdekken en zijn grenzen
verleggen. Kinderdagverblijf ’t Kukelesaantje biedt uw kind hiervoor alle ruimte.
Wij nodigen uw kind spelenderwijs uit zich te ontwikkelen.
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1.0 INLEIDING
U heeft gekozen voor kinderdagverblijf ’t Kukelesaantje en mag erop vertrouwen dat wij goed voor
uw kind zullen zorgen. Zodra u uw kind naar ’t Kukelesaantje brengt, neemt deze een belangrijke
rol in bij de ontwikkeling van uw kind. Aangezien over opvoeding heel verschillend gedacht kan
worden, wordt in dit pedagogisch beleidsplan duidelijk gemaakt wat kinderdagverblijf ’t
Kukelesaantje hierin aan kinderen en hun ouders biedt.
Het pedagogisch beleidsplan gaat tevens in op de vier pedagogische basisdoelen, volgens de
inzichten van professor J.M.A. Riksen-Walraven.
Wij zorgen ervoor dat kinderen een gevoel van emotionele veiligheid hebben, geven ze de
gelegenheid zich persoonlijk en sociaal te ontwikkelen en om zich de normen en waarden van onze
samenleving eigen te maken. In dit beleidsplan gaan we verder in op deze basisdoelen.
Niet in de laatste plaats is dit plan bedoeld voor de pedagogisch werkers. Het beschrijft de
organisatiecultuur en de daarbij horende gedragsregels en uitgangspunten, waaraan een
pedagogisch werker zich dient te houden.
Zij hebben in de regel houvast aan een uitgesproken pedagogische visie en/of methode in de
dagelijkse praktijk. In de begeleiding van de aan het kinderdagverblijf toevertrouwde kinderen kan
daardoor eenduidig zijn en dit zorgt voor een gelijkgestemde aanpak van verschillende
pedagogisch werkers. Dit laatste betekend weer: meer duidelijkheid voor de kinderen.
Duidelijkheid voor kinderen is erg belangrijk, het geeft de kinderen een veilig gevoel. De
herkenbare consequente en constante aanpak vergemakkelijkt bovendien de testbaarheid van het
uitgevoerde beleid.
Allereerst zal het pedagogische beleid uiteen worden gezet. Hierin wordt uitgelegd waarom wij
werken, zoals wij werken. Daarin vindt u de werkwijze en de visie die daaraan ten grondslag ligt.
In het pedagogisch werkplan wordt vervolgens het pedagogisch beleid praktisch vertaald naar de
dagelijkse gang van zaken op het kinderdagverblijf en wordt duidelijk gemaakt hoe met de
kinderen en met de ouders wordt omgegaan. Het pedagogisch beleid en het pedagogisch werkplan
leggen samen de pedagogische werkwijze van het kinderdagverblijf vast. Wij streven ernaar om dit
plan actueel te houden, waardoor het geen statisch geheel blijft maar een dynamisch plan dat
meegroeit in de huidige ontwikkelingen in de kinderopvang. De pedagogisch beleidsmedewerker is
hier verantwoordelijk voor.
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2.0 PEDAGOGISCH BELEID
Pedagogische doelen

In ons pedagogisch beleid leggen we de nadruk op de volgende vier pedagogische basisdoelen.
•
•
•
•

Een gevoel van emotionele veiligheid
Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie
Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie
De kans om zich normen en waarden eigen te maken

Kinderdagverblijf ’t Kukelesaantje heeft ervoor gekozen te werken volgens de pedagogische
inzichten van Januz Korzack. Zijn opvoeding ideeën worden ook wel de pedagogiek van het respect
genoemd. Essentieel is dat je als opvoeder de kinderen met liefde, respect en begrip benadert. Kijk
goed naar de kinderen. Met verwondering, ook en vooral als je ze al heel lang kent.
Hun en jouw behoefte moeten op elkaar afgestemd worden. Steeds blijven zoeken: wat houdt dit
kind bezig. Waarin verschilt dit kind van anderen, hoe ben ik als opvoeder ten opzichte van dit
kind, hoe reageer ik impulsief op de groep of neem ik even afstand?
Dit alles betekent niet dat er geen regels moeten zijn, want Korzack geloofde juist erg in de
structuur die regels de kinderen bieden. Alleen moet je ervan uitgaan dat kinderen mede bepalen
hoe regels, het dagritme en rituele eruitzien. Het continu blijven kijken naar kinderen en
activiteiten op hun belevingswereld afstemmen is dan ook terug te vinden in onze werkwijze.
Meer informatie kunt u vinden op de site www.Korczak.nl hier kunnen ook informatieve boeken
gevonden worden over de denkbeelden van Janusz Korczak. Een voorbeeld hiervan is het boek:
‘Hoe houd je van een kind’.

2.1 Onze visie op het menszijn

Het is belangrijk dat er uit een kind een mens groeit die zelf keuzes kan maken en daarnaar
handelt. Eerlijkheid, betrouwbaarheid, loyaliteit met respect voor zijn medemens vinden wij hierin
belangrijk.

2.2 Onze visie op de ontwikkeling van
kinderen

Ieder kind heeft de drang in zich om te
ontwikkelen tot een volwassen mens. Ieder kind is
uniek. Daarom zal het zich ontwikkelen op zijn
eigen manier op grond van aanleg en karakter.
Deze ontwikkeling vindt plaats in fasen. Het kind
moet tot volle ontplooiing kunnen komen. Alleen
als kinderen zich veilig voelen kunnen zij zich
ontwikkelen.
Wij vinden het belangrijk dat verschillende
aspecten van ontwikkeling bij ons aan de orde komen, zowel op lichamelijk, sociaal, emotioneel en
creatief gebied als op het gebied van taal.

2.3 Onze visie op de opvoeding

De opvoeding in het kinderdagverblijf is een aanvulling op de thuissituatie door specifieke
mogelijkheden van de contacten met leeftijdsgenootjes en de omgang met meerdere volwassenen.
Opvoeden is een creatief proces gericht op het zich (kunnen) ontwikkelen van jonge mensen
daarbij geholpen/begeleid door volwassenen. Opvoeden vindt plaats tussen mensen, waarbij de
één actief is in het scheppen van een sfeer van geborgenheid, veiligheid en vertrouwen (basis),
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terwijl de ander de sfeer van geborgenheid, veiligheid en het vertrouwen nodig heeft. Wij vinden
dat het onze taak is voor die geborgenheid, veiligheid en het vertrouwen te zorgen, zodat eigen
initiatieven van het kind ontplooid kunnen worden. Volwassenen hebben de taak kinderen te
stimuleren, de voorbeeldfunctie van de pedagogisch werker en opvoeder is hierbij belangrijk.

2.4 Pedagogische doelstelling
Situaties creëren die ervoor zorgen dat het kind kan spelen en delen met anderen; dat het respect
heeft voor zichzelf en anderen en dat het voor zichzelf kan opkomen.
Tevens creëren we situaties die ervoor zorgen dat het kind zijn eigen mogelijkheden en wensen
met betrekking tot zichzelf en de omgeving leert kennen en dat het vertrouwen heeft in eigen
kunnen en zelfstandig is.

2.5 Pedagogische uitganspunten/ randvoorwaarden
In deze paragraaf wordt een opsomming gegeven van belangrijke voorwaarden en uitgangspunten
die aanwezig dienen te zijn om de hierboven beschreven pedagogische doelstelling te bereiken. In
het pedagogisch werkplan worden deze nader uitgewerkt.
Uitgangspunt: Het stimuleren van de ontwikkeling van het kind.
Randvoorwaarde:
Een goed contact met ouders/verzorgers. Kinderen die naar ’t Kukelesaantje komen, groeien op in
twee (of meer) werelden. Die staan niet los van elkaar. Wat er in de ene leefwereld gebeurt neemt
een kind mee naar de andere. Alleen als wij goed op de hoogte zijn van de thuissituatie kunnen wij
de kinderen optimaal begeleiden.
Uitgangspunt: het geven van liefde, warmte en aandacht.
Randvoorwaarde:
De opvang is groepsgericht, maar aan individuele verzorging en aandacht mag het niet ontbreken.
Uitganspunt: respect hebben voor het kind.
Randvoorwaarde:
Dit betekend dat je het kind serieus neemt in alles wat het doet, ernaar kijkt zoals het is en nagaat
wat het kind met bepaald gedrag wil zeggen. Als kinderen ondervinden dat je rekening met hen
houdt, ze accepteert en naar ze luistert, zullen ze ook eerder naar jou luisteren.
Uitgangspunt: het bieden van een veilige omgeving.
Randvoorwaarde:
Wij bieden de kinderen een veilige omgeving, zowel materieel als immaterieel.
Uitgangspunt: continuïteit van pedagogisch werkers op de groep. (PW – kindrelatie)
Randvoorwaarde:
Ook kind-kindrelatie en vaste speelkameraadjes. Dit is een voorwaarde om een hechte band en
daarmee veiligheid en geborgenheid te ontwikkelen.
Uitgangspunt: het stimuleren van het hebben van een eigen tempo, een eigen niveau.
Randvoorwaarde:
Ritme is een ander belangrijk begrip in ons kinderdagverblijf. Volgens ons zit het leven vol ritme.
Ritme geeft de kinderen zekerheid, veiligheid en niet in de laatste plaats herkenning; voor
pedagogisch werkers betekent het rust en overzicht. De dagindeling is gericht op een ritme van
rust en activiteit. Er zijn momenten dat de kinderen volop bezig zijn en momenten van rust door
bijvoorbeeld samen te lezen of iets te eten.
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Verder:
•
•
•

De omgeving van kinderen moet tegemoetkomen aan de behoefte om ervaring op te doen
(te leren).
Duidelijkheid. Een door pedagogisch medewerkers eenduidig uitgevoerd beleid.
Geen vooroordelen. Het kinderdagverblijf hangt geen specifieke levensbeschouwing of
geloof aan. Alle kinderen en hun ouders, met hun verschillende achtergronden en culturen,
worden gerespecteerd en geaccepteerd.

•

Een flexibele werkhouding. Wij verwachten van onze teamleden een flexibele werkhouding,
in relatie tot de kinderen en hun ouders. Dit wil zeggen dat wij ons pedagogisch handelen
afstemmen op de behoeften van de doelgroep. Ook wanneer er onvoorziene
omstandigheden zich voordoen, is een flexibele houding gewenst.

•

In de groep leren de kinderen het belang van waarden en normen kennen.

3.0 PEDAGOGISCH WERKPLAN
Dit pedagogisch werkplan vormt de praktische invulling van het hiervoor beschreven pedagogisch
beleid. In dit werkplan wordt duidelijk gemaakt hoe er in de dagelijkse praktijk met de ouders en
de aan ons toevertrouwde kinderen wordt omgegaan. Op basis hiervan stellen we in samenspraak
met de oudercommissie dit pedagogisch werkplan samen. Hierin laten we zien hoe wij, de
pedagogisch medewerkers, het algemeen pedagogisch beleid in de praktijk brengen.

4.0 LOCATIE
4.1 Groepssamenstellingen
4.1.1 Baby&dreumes groep

Eten, slapen en spelen: iedere baby heeft zijn eigen dagritme. Wij houden zoveel mogelijk het
ritme aan dat uw kind thuis gewend is. We hebben een aparte slaapruimte zodat ieder kind op elk
gewenst moment van de dag kan slapen. Voor de jongste baby’s is er – naast een vast bedje in de
slaapruimte – ook de mogelijkheid om op de groep in de wieg of een hangmatje slapen.
Vanaf 1 jaar veranderd een baby in een zelfstandige dreumes. Deze leeftijdsgroep speelt samen,
maar ook individueel. Onze groepsruimtes zijn ruim en bieden de kinderen de mogelijkheid om
alles op een veilige manier te ontdekken.
Onze baby&dreumes groepen bestaan uit maximaal 16 kinderen, opgebouwd naar leeftijd. De
pedagogisch medewerker begeleidt maximaal 4 kinderen. Dreumesen slapen op de groep tussen
12.30 uur en 14.30 uur.

4.1.2 Peutergroep

Het concentratievermogen en de sociale vaardigheden zijn bij deze leeftijdsgroep verder
ontwikkeld waardoor kinderen gerichter kunnen spelen. Dat samen spelen kan bijvoorbeeld in de
autohoek of de huishoek.
Het stimuleren van kinderen om zelfstandig en zelfredzaam te zijn en om te vertrouwen op hun
eigen mogelijkheden is een belangrijk onderdeel van ons pedagogisch beleid.
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4.1.3 Groepsopbouw

Eén peutergroep van 2 tot 4 jaar bestaat uit maximaal 16 kinderen, opgebouwd naar leeftijd. De
pedagogisch medewerker begeleidt maximaal 8 kinderen.

4.2 Vaste medewerkers

Per groep heeft het kinderdagverblijf ’t Kukelesaantje drie vaste pedagogisch medewerkers. De
vaste medewerkers werken 2,3,4 of 4,5 dagen per week. Ons team bestaat uit een mix van
MBO’ers niveau 3 en 4. Wij streven naar een team met volledig niveau 4.
Door onze kleinschalige organisatie kennen de pedagogisch medewerkers de kinderen en ouders
persoonlijk.
Als er nieuw personeel start, zijn wij er voorstander van dat zij op alle groepen een keer mee
kijken zodat we daarna kijken waar deze leidster het beste past.
Bij iedere stamgroep horen vaste Pedagogisch werkers.
Stamgroep

Leeftijdsindeling

Maximaal aantal
kinderen

Maximaal aantal
stagiaires

16

Aantal
gekwalificeerde
pedagogisch
medewerkers
4

“de
Lieveheersbeestjes”
“de
Kukelesaantjes”
“de Kukeltjes”
“Stippelbeestjes”
“Pampoentjes
De VVE-groep ‘de
Kevertjes’.

0-2 jaar
0- 2 jaar

16

4

1

0-4 jaar
2- 4 jaar
2- 4 jaar
2-4 jaar

14
16
16
14

2
2
2
2

1
1
1
1

1

4.3 Programma Uk&Puk

We werken met het programma Uk&Puk. Dit is een thematisch doordacht speelprogramma, gericht
op kinderen van 0 tot 4 jaar. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaalemotionele vaardigheden, motorische en zintuigelijke vaardigheden en geven de eerste
rekenprikkels. Bij Uk&Puk draait het niet om lesjes geven en leren, maar om vrolijk spelen en
ontdekken. Precies wat kinderen het liefste doen. Dit programma sluit aan op het programma Puk
en KO voor de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs.

4.4 Fantasie en spel
Tijdens het vrij spelen is er veel ruimte voor het fantasiespel en het ontwikkelen van creativiteit.
Doormiddel van het VVE-programma Uk& Puk bieden we de kinderen veel variatie en voldoende
uitdaging.

4.5 Buiten spelen
Voor en achter ons kinderdagverblijf bevinden zich onze ruime tuinen waar een kind heerlijk buiten
kan spelen en verschillende uitdagingen kan aangaan. We vinden het belangrijk dat kinderen naar
buiten gaan, zodat ze lekker kunnen fietsen, klimmen, ballen, glijden, rennen en onderzoeken. Ook
is het leuk om de kinderen van de andere groepen of broertjes en zusjes in de tuin te ontmoeten.
In de tuin bevinden zich onder andere kersen, peren, appel en pruimbomen. In de zomer
aardbeien plukken is ook een favoriet moment in het jaar.
Wat voor weer wordt het? Het maakt ons niet uit; we gaan waar kan iedere dag naar buiten. Wat is
er leuker dan genieten in de zon, sneeuwballen gooien of lekker stampen in de plassen?
De dreumesen en de peuters kunne ook met de bolderkar naar buiten. Er valt altijd genoeg te
beleven. Bijvoorbeeld een bezoek aan de oude Haven waar de botters liggen of een rondje door in
de buurt. De tweelingbuggy gebruiken we voor een wandeling met de baby’s.
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4.6 Achterwachtregeling
Indien slechts één pedagogisch medewerker aanwezig is op het kinderdagverblijf en de BKR wordt
niet overschreden, dan is een achterwachtregeling van toepassing. Deze regeling houdt in dat in
geval van calamiteiten er een achterwacht beschikbaar dient te zijn, die binnen 10 minuten in het
kinderdagverblijf aanwezig kan zijn. Het telefoonnummer van de achterwacht staat op het
formulier “achterwacht” dat op iedere groep hangt.
Bij afwezigheid van de manager is er altijd een vervangende manager op wie de pedagogisch
medewerkers een beroep kunnen doen.

4.7 Dienstroosters
Pedagogisch medewerkers werken hele of halve dagen. De precieze tijden van deze diensten
worden afgestemd op hoeveel kinderen er aanwezig zijn.
Bij het maken van de roosters hanteren we Beroepskracht Kind Ratio (BKR) zoals deze wettelijk is
vastgelegd. In de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang is vastgelegd dat er per dag maximaal 3
uur van de pedagogisch medewerker kind ratio mag worden afgeweken. Er zijn momenten waarop
kinderen minder actieve pedagogische aandacht behoeven (bv. Bij het openen en sluiten en tijdens
de middagpauze van pedagogisch medewerkers slapen veel kinderen) op zulke momenten is het
mogelijk dat ten hoogste drie uur per dag (niet aaneengesloten) minder beroepskrachten worden
ingezet dan volgens de BKR is vereist.
In de vakantieperiode kan het zijn dat er andere leidsters op de groepen staan. We houden er
rekening mee dat er op de babygroepen twee vaste leidsters zijn en op de peutergroepen 1 vaste
leidster.

4.8 Drie uursregeling kinderdagverblijf ’t Kukelesaantje

Groep
Tijd
6:306:45
6:457.:15
7:157:30
7:308:30
8:309:00
9:0012:30
12:3013:00
13:0013:30
13:3017:00
17:0017:30
17:3018:00

Lieveheersb
eestjes

4
medewerk
ers
Afwijkin
g BKR
Nee
Ja 30
min

Medewerker
1
Medewerker
1
Medewerker
1
Medewerker
1
Medewerker
1

Medewerk
er 2
Medewerk
er 2
Medewerk
er 2
Medewerk
er 2

Pauze
Medewerker
1
Medewerker
1

Pauze
Medewerk
er 2
Medewerk
er 2

Nee
Ja 60
min
Medewe
rker 3
Medewe
rker 3
Medewe
rker 3

Medewe
rker 4
Medewe
rker 4
Medewe
rker 4

Pauze
Medewe
rker 3
Medewe
rker 3
Medewe
rker 3

Pauze
Medewe
rker 4
Medewe
rker 4
Medewe
rker 4

Totaal:
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Nee
Nee
Ja 30
min
30 min
Nee
Ja 30
min
Nee

Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen opgevangen
worden door twee medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen worden door 2
medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen opgevangen
worden door 3/4 medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen worden door 4
medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen worden door 4
medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen opgevangen
worden door 4 medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen opgevangen
worden door 4 medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen worden door 4
medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen opgevangen
worden door 3/4 medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen worden door 2
medewerkers

3:00 uur

10

Groep
Tijd
6:307:15
7:157:30
7:308:00
8:008:30
8:309:00
9:0012:30
12:3013:00
13:0013:30
13:3014:00
14:0017:00
17:0017:30
17:0018:00

Lieveheersb
eestjes

4/3
Medewerk
ers
Afwijkin
g BKR

Medewerker
1
Medewerker
1
Medewerker
1
Medewerker
1
Medewerker
1
Medewerker
1
Pauze
Medewerker
1
Medewerker
1
Medewerker
1

Nee
Medewerk
er 2
Medewerk
er 2
Medewerk
er 2
Medewerk
er 2
Medewerk
er 2
Medewerk
er 2

Nee
Ja 30
min
Ja 30
min
Medewe
rker 3
Medewe
rker 3
Medewe
rker 3
Pauze
Medewe
rker 3
Medewe
rker 3
Medewe
rker 3
Medewe
rker 3

Medewe
rker 4
Medewe
rker 4
Medewe
rker 4
Medewe
rker 4
Pauze
Medewe
rker 4
Medewe
rker 4
Medewe
rker 4

Totaal:

Groep
Tijd
6:307:15
7:157:30
7:308:00
8:008:30
8:309:00
9:0012:30
12:3013:00
13:0013:30
13:3014:00
14:0017:00
17:0017:15
17:1517:30
17:3017:45
17:4518:00

Lieveheersb
eestjes

Nee
Nee
Ja 30
min
Ja 30
min
ja 30
min
Nee
Ja 30
min
Nee

Kinderen worden gezamenlijk opgevangen in een lokaal
door 2 medewerkers
Kinderen worden gezamenlijk opgevangen in een lokaal
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen opgevangen
worden door 3 medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen opgevangen
worden door 3 medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen worden door 4
medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen worden door 4
medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen opgevangen
worden door 4 medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen worden door 3
medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen opgevangen
worden door 3 medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen worden door 3
medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen opgevangen
worden door 3 medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen worden door 2
medewerkers

3 uur
3
Medewerk
ers
Afwijkin
g BKR

Medewerker
1
Medewerker
1
Medewerker
1
Medewerker
1
Medewerker
1
Medewerker
1
Pauze
Medewerker
1
Medewerker
1
Medewerker
1

Nee
Medewerk
er KKS

Medewerk
er 2
Medewerk
er 2
Medewerk
er 2
Medewerk
er 2
Pauze
Medewerk
er 2
Medewerk
er 2
Medewerk
er 2
Medewerk
er 2
Medewerk
er 2

Nee
Ja 30
min
Ja 30
min
Medewe
rker 3
Medewe
rker 3
Medewe
rker 3
Medewe
rker 3
Pauze
Medewe
rker 3
Medewe
rker 3
Medewe
rker 3
Medewe
rker 3
Medewe
rker 3

Totaal:

Kinderdagverblijf ’t Kukelesaantje

Kinderen worden gezamenlijk opgevangen in een lokaal
door voldoende medewerkers

Nee
Ja 30
min
Ja 30
min
Ja 30
min

Kinderen worden gezamenlijk opgevangen in een lokaal
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen opgevangen
worden door 2 medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen opgevangen
worden door 3 medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen worden door 3
medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen worden door 3
medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen opgevangen
worden door 3 medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen opgevangen
worden door 3 medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen worden door 3
medewerkers

Nee
Ja 15
min

Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen opgevangen
worden door 4 medewerkers

Nee

Nee
Ja 15
min
Nee

Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen worden door 3
medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen worden door
medewerker

3 uur

11

Groep
Tijd
6:307:15
7:157:30
7:308:00
8:008:30
8:309:00
9:0012:30
12:3013:15
13:1514:00
14:0017:00
17:0017:30
17:3018:00

Kukelesaantjes

4
medewer
kers

Maandag
Afwijking
BKR
Nee

Medewerker 1
Medewerker 1
Medewerker 1
Medewerker 1
Medewerker 1
Pauze
Medewerker 1
Medewerker 1

Medewer
ker 2
Medewer
ker 2
Medewer
ker 2
Medewer
ker 2
Medewer
ker 2
Pauze
Medewer
ker 2
Medewer
ker 2

Nee
Ja 30 min
Ja 30 min
Medewer
ker 3
Medewer
ker 3
Medewer
ker 3

Medewer
ker 4
Medewer
ker 4
Medewer
ker 4

Pauze
Medewer
ker 3
Medewer
ker 3
Medewer
ker 3

Pauze
Medewer
ker 4
Medewer
ker 4
Medewer
ker 4

Totaal:

Groep
Tijd
6:307:15
7:157:30
7:307:45
7:458:30
8:309:00
9:0012:30
12:3013:15
13:1514:00
14:0017:00
17:0017:30
17:3018:00

Kukelesaantjes

Nee
Ja 45 min
Ja 45 min
Nee
Ja 30 min
Nee
3:00 uur

4
medewer
kers

Dinsdag
Afwijking
BKR
Nee

Medewerker 1

Nee

Medewerker 1
Medewerker 1
Medewerker 1
Medewerker 1
Pauze
Medewerker 1
Medewerker 1

Ja 30 min
Medewer
ker 2
Medewer
ker 2
Medewer
ker 2
Pauze
Medewer
ker 2
Medewer
ker 2

Ja 30 min
Medewer
ker 3
Medewer
ker 3
Medewer
ker 3

Medewer
ker 4
Medewer
ker 4
Medewer
ker 4

Pauze
Medewer
ker 3
Medewer
ker 3
Medewer
ker 3

Pauze
Medewer
ker 4
Medewer
ker 4
Medewer
ker 4

Medewer
ker 3

Medewer
ker 4

Totaal:

Totaal:

Kukelesaantjes

Nee
Nee
Ja 45 min
Ja 45 min
Nee
Ja 30 min
Nee

Kinderen worden gezamenlijk opgevangen in een
lokaal in een lokaal door voldoende medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen
worden door 1 medewerker
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen
opgevangen worden door 2 medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen
opgevangen worden door 3/ 4 medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen
worden door 4 medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen
worden door 4 medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen
opgevangen worden door 4 medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen
opgevangen worden door 4 medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen
worden door 4 medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen
opgevangen worden door 3/4 medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen
worden door 2 medewerkers

3:00 uur

17:3018:00

Groep

Nee

Kinderen worden gezamenlijk opgevangen in een
lokaal
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen
worden door medewerker
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen
opgevangen worden door 3 medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen
opgevangen worden door 3/ 4 medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen
worden door 4 medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen
worden door 4 medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen
opgevangen worden door 4 medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen
opgevangen worden door 4 medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen
worden door 4 medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen
opgevangen worden door 3/4 medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen
worden door 2 medewerkers

Nee

Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen
worden door 2 medewerkers

2:30 uur

4
medewer
kers

Donderda
g

Kinderdagverblijf ‘t Kukelesaantje
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Tijd
6:307:15
7:157:30
7:308:00
8:008:30
8:309:00
9:0012:30
12:3013:15
13:1514:00
14:0017:00
17:0017:30
17:3018:00

Afwijking
BKR
Nee
Medewerker 1

Nee

Medewerker 1
Medewerker 1
Medewerker 1
Medewerker 1
Pauze
Medewerker 1
Medewerker 1

Ja 30 min
Medewer
ker 2
Medewer
ker 2
Medewer
ker 2
Pauze
Medewer
ker 2
Medewer
ker 2

Ja 30 min
Medewer
ker 3
Medewer
ker 3
Medewer
ker 3

Medewer
ker 4
Medewer
ker 4
Medewer
ker 4

Pauze
Medewer
ker 3
Medewer
ker 3
Medewer
ker 3

Pauze
Medewer
ker 4
Medewer
ker 4
Medewer
ker 4

Medewer
ker 3

Medewer
ker 4

Totaal:

Totaal:

Tijd
6:307:15
7:158:00
8:008:30
8:309:00
9:0012:30
12:3013:15
13:1513:45
13:4514:15
14:1517:00
17:0017:30
17:3017:45
17:4518:00

Kukelesaantjes

Ja 45 min
Ja 45 min
Nee
Ja 30 min
Nee

Nee

Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen
worden door 2 medewerkers

2:30 uur
3
Medewer
kers
Afwijking
BKR
Nee

Medewerker 1
Medewerker 1
Medewerker 1
Medewerker 1
Pauze
Medewerker 1
Medewerker 1
Medewerker 1

Nee
Medewer
ker 2
Medewer
ker 2
Medewer
ker 2
Medewer
ker 2
Pauze
Medewer
ker 2
Medewer
ker 2
Medewer
ker 2

Ja 30 min
Medewer
ker 3
Medewer
ker 3
Medewer
ker 3
Medewer
ker 3
Pauze
Medewer
ker 3
Medewer
ker 3
Medewer
ker 3
Medewer
ker 3

Totaal:

Groep

Nee

3:00 uur

17:3018:00

Groep

Nee

Kinderen worden gezamenlijk opgevangen in een
lokaal door voldoende medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen
worden door medewerker
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen
opgevangen worden door 2 medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen
opgevangen worden door 3/ 4 medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen
worden door 4 medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen
worden door 4 medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen
opgevangen worden door 4 medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen
opgevangen worden door 4 medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen
worden door 4 medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen
opgevangen worden door 3/4 medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen
worden door 2 medewerkers

Kukelesaantjes

Nee
Nee
Ja 45 min
Ja 30 min
Ja 30 min
Nee
Ja 30 min
Ja 15 min
Nee

Kinderen worden gezamenlijk opgevangen in een
lokaal door voldoende medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen
worden door 1 medewerker
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen
opgevangen worden door 3 medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen
worden door 3 medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen
worden door 3 medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen
opgevangen worden door 3 medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen
opgevangen worden door 3 medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen
opgevangen worden door 3 medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen
worden door 3 medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen
opgevangen worden door 3 medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen
opgevangen worden door 2 medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen
worden door 1 medewerker

3 uur

2
medewer
kers

Kinderdagverblijf ’t Kukelesaantje
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Tijd
6:307:15
7:158:00
8:008:30
8:309:00
9:0012:30
12:3013:00
13:0013:30
13:3017:00
17:0017:45
17:4518:00

Afwijking
BKR

Medewerker 1

Nee

Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen
worden door 2 medewerkers

Ja 45 min

Medewerker 1
Medewerker 1
Medewerker 1
Pauze
Medewerker 1
Medewerker 1

Medewerker
Kukeltjes indien
nodig

Ja 30 min
Medewer
ker 2
Medewer
ker 2
Medewer
ker 2

Nee
Nee
Ja 30 min

Pauze
Medewer
ker 2
Medewer
ker 2

Ja 30 min
Nee

Medewer
ker 2

Totaal:
Groep

Ja 45 min

Kinderen worden gezamenlijk opgevangen in een
lokaal door voldoende medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen
opgevangen worden door 2 medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen
opgevangen worden door 2 medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen
worden door 2 medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen
worden door 2 medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen
opgevangen worden door 2 medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen
opgevangen worden door 2 medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen
worden door 2 medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen
opgevangen worden door 2 medewerkers

Nee

3:00 uur

Kukeltjes
Afwijkin
g BKR

Tijd
6:307:15

Nee

7:158:00

Medewerker 1

Nee

8:008:30

Medewerker 1

Ja 30
min

8:309:00

Medewerker 1

9:0012:00
12:0012:30
12:3013:00
13:0013:30
13:3014:00
14:0017:00

Medewerker 1
Indien er een pauze moet worden
overgenomen bij een medewerker die
alleen staat. Ja 30 min

Pauze

Medewerker 1
Indien er een pauze moet worden
overgenomen bij een medewerker die
alleen staat. Ja 30 min

Medewerk
er 2

Nee

Medewerk
er 2

Nee

Medewerk
er 2

Ja 30
min

Pauze

Ja 30
min

Medewerk
er 2

Nee

17:0017:30

Medewerk
er 2

Ja 30
min

17:3018:00

Medewerk
er 2

Nee

Medewerker 1

Totaal

Kinderdagverblijf ‘t Kukelesaantje

Kinderen worden gezamenlijk
opgevangen in een lokaal!
Aantal aanwezige kinderen mag
opgevangen worden door 1
medewerker
Volgens de BKR moeten de aanwezige
kinderen opgevangen worden door 2
medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag
opgevangen worden door 2
medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag
opgevangen worden door 2
medewerkers

Volgens de BKR moeten de aanwezige
kinderen opgevangen worden door 2
medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige
kinderen opgevangen worden door 2
medewerkers

Aantal aanwezige kinderen mag
opgevangen worden door 2
medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige
kinderen opgevangen worden door 2
medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag
opgevangen worden door 1
medewerker

3:00 uur
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Groep

Kukeltjes

vrijdag
Afwijkin
g BKR

Tijd
6:307:15

Nee

7:157:30

Medewerker 1

Nee

7:308:30

Medewerker 1

Ja 60
min

8:309:00

Medewerker 1

Medewerk
er 2

Nee

9:0012:30

Medewerker 1

Medewerk
er 2

Nee

12:3013:00

Pauze

Medewerk
er 2

Ja 30
min

13:0013:30

Medewerker 1

Pauze

Ja 30
min

13:3017:00

Medewerker 1

Medewerk
er 2

Nee

17:0017:30

Medewerk
er 2

Ja 30
min

17:3018:00

Medewerk
er 2

Ja 30
min

Totaal

Groep

3:00 uur

Stippelbee
stjes
Afwijking
BKR

Tijd
6:30-7:15
7:15-7:45
7:45-8:30
8:30-9:00
9:00-12:30
12:3013:00
13:0013:30
13:3017:00
17:0017:30
17:3018:00

Medewerk
er 1
Medewerk
er 1
Medewerk
er 1
Medewerk
er 1
Medewerk
er 1
Pauze
Medewerk
er 1
Medewerk
er 1

Ja 45 min
Nee
Ja 45 min
Medewerk
er 2
Medewerk
er 2
Medewerk
er 2
Pauze
Medewerk
er 2
Medewerk
er 2
Medewerk
er 2

Totaal:

Groep

Kinderen worden gezamenlijk
opgevangen in een lokaal!
Aantal aanwezige kinderen mag
opgevangen worden door 1
medewerker
Volgens de BKR moeten de aanwezige
kinderen opgevangen worden door 2
medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag
opgevangen worden door 2
medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag
opgevangen worden door 2
medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige
kinderen opgevangen worden door 2
medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige
kinderen opgevangen worden door 2
medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag
opgevangen worden door 2
medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige
kinderen opgevangen worden door 2
medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag
opgevangen worden door 1
medewerker

Stippelbee
stjes

Nee
Nee
Ja 30 min
Ja 30 min
Nee
Ja 30 min
Nee

Kinderen worden gezamenlijk opgevangen door voldoende
medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen worden door 1
medewerker
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen opgevangen
worden door 2 medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen worden door 2
medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen worden door 2
medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen opgevangen
worden door 2 medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen opgevangen
worden door 2 medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen worden door 2
medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen opgevangen
worden door 2 medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen worden door 1
medewerkers

3:00 uur
1
medewerk
er

Tijd

Kinderdagverblijf ’t Kukelesaantje

Afwijking
BKR

15

6:30-7:15
7:15-8:15
8:15-8:30
8:30-9:00
9:00-12:00
12:3013:00
13:0017:00

Medewerk
er 1
Medewerk
er 1
Medewerk
er 1
Medewerk
er 1
Medewerk
er 1

Ja 45 min
Nee
Nee
Nee
Nee

Pauze
Medewerk
er 1

Nee

1700-18:00
Totaal:

Stippelbee
stjes

Groep

Nee

Wordt overgenomen door medewerker andere groep
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen worden door 1
medewerker

Nee

Kinderen worden gezamenlijk opgevangen bij de Kukeltjes.

45 min

2/1
medewerk
ers

Tijd

Afwijking
BKR

6:30-7:15

Ja 45 min

7:15-7:45
7:45-8:30
8:30-9:00
9:00-12:30
12:3013:00
13:0013:30
13:3014:00
14:0017:00
17:0017:30
17:3018:00

Medewerk
er 1
Medewerk
er 1
Medewerk
er 1
Medewerk
er 1
Medewerk
er 1

Nee
Ja 45 min
Medewerk
er 2
Medewerk
er 2
Pauze
Medewerk
er 2
Medewerk
er 2
Medewerk
er 2
Medewerk
er 2
Medewerk
er 2

Totaal:
Groep

Nee
Nee
Ja 30 min
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

7:458:30
8:309:00
9:0012:30
12:3013:00

Kinderen worden gezamenlijk opgevangen in een lokaal door
voldoende medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen worden door 1
medewerker
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen opgevangen
worden door 2 medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen worden door 2
medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen worden door 2
medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen opgevangen
worden door 2 medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen opgevangen
worden door 1 medewerker
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen opgevangen
worden door 1 medewerker
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen opgevangen
worden door 1 medewerker
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen opgevangen
worden door 1 medewerker
Volgens de BKR moeten de aanwezige kinderen opgevangen
worden door 1 medewerker

2:00 uur

Pampoentjes
Afwijkin
g BKR

Tijd
6:307:15
7:157:45

Kinderen worden gezamenlijk opgevangen door voldoende
medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen worden door 1
medewerker
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen worden door 1
medewerker
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen worden door 1
medewerker
Aantal aanwezige kinderen mag opgevangen worden door 1
medewerker

Nee
Medewerker 1

Nee

Medewerker 1

Ja 45
min

Medewerker 1

Medew
erker 2
Medew
erker 2

Pauze

Medew
erker 2

Medewerker 1

Kinderdagverblijf ‘t Kukelesaantje

Nee
Nee
Ja 30
min

Kinderen worden gezamenlijk opgevangen
in een lokaal door voldoende
medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag
opgevangen worden door 1 medewerker
Volgens de BKR moeten de aanwezige
kinderen opgevangen worden door 2
medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag
opgevangen worden door 2 medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag
opgevangen worden door 2 medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige
kinderen opgevangen worden door 2
medewerkers

16

13:0013:30
13:3014:00
14:0017:00

Medewerker 1
Indien er een pauze moet worden
overgenomen bij een medewerker die
alleen staat. Ja 30 min
Medewerker 1

17:0017:30
17:3018:00

Pauze

Ja 30
min

Medew
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Medew
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Medew
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Pampoentjes

7:458:30
8:309:00
9:0012:30

Nee
2:45
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g BKR

Nee
Medewerker 1

Nee

Medewerker 1

Ja 45
min

Medewerker 1
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erker 2
Medew
erker 2

Medewerker 1

Pauze

Ja 30
min

13:0013:30
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13:3014:00
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Nee

14:0017:00

Medew
erker 2

Nee

17:0017:30

Medew
erker 2

Nee

17:3018:00

Medew
erker 2

12:3013:00

Aantal aanwezige kinderen mag
opgevangen worden door 2 medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige
kinderen opgevangen worden door 2
medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag
opgevangen worden door 1 medewerker

2/1
medew
erkers

Tijd
6:307:15
7:157:45

Ja 30
min

Volgens de BKR moeten de aanwezige
kinderen opgevangen worden door 2
medewerkers

Medewerker 1

Totaal:

Nee
Nee

Nee
1:15
uur

Kinderen worden gezamenlijk opgevangen
in een lokaal door voldoende
medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag
opgevangen worden door 1 medewerker
Volgens de BKR moeten de aanwezige
kinderen opgevangen worden door 2
medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag
opgevangen worden door 2 medewerkers
Aantal aanwezige kinderen mag
opgevangen worden door 2 medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige
kinderen opgevangen worden door 2
medewerkers
Volgens de BKR moeten de aanwezige
kinderen opgevangen worden door 1
medewerker
Volgens de BKR moeten de aanwezige
kinderen opgevangen worden door 1
medewerker
Volgens de BKR moeten de aanwezige
kinderen opgevangen worden door 1
medewerker
Volgens de BKR moeten de aanwezige
kinderen opgevangen worden door 1
medewerker
Volgens de BKR moeten de aanwezige
kinderen opgevangen worden door 1
medewerker

Laatst bijgewerkt op 7 juli 2020.
Buiten deze tijden wijken wij niet af van de BKR.
In gevallen van overmacht kan het voorkomen dat een beroepskracht (die net met pauze wil gaan)
niet gemist kan worden, denkende aan een kind dat dringend verschoond moet worden, een
ongeval of veel onrust op de groep door veel huilende baby’s, een fles die gegeven moet worden.
Ook kan het voorkomen dat een ouder/verzorger in de file staat waardoor het buiten de geschatte
haal-tijd zijn/haar kind komt ophalen.
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Iedere zes weken monitoren wij de drie uurs-regeling op kinderdagverblijf ’t Kukelesaantje.
Er wordt gestart en geëindigd met minimaal 2 pedagogisch medewerkers. Deze starten altijd in één
van de vaste groepsruimtes. Vanaf 7.15 uur gaat iedereen naar de vaste stamgroep. Ouders
worden hiervan in kennis gesteld tijdens het intakegesprek.

4.9 Spelen in een andere groep dan de stamgroep.
Contacten tussen andere groepen is mogelijk. Voor kinderen kan het leuk zijn om activiteiten
buiten de eigen stamgroep te ondernemen. Er wordt binnen ’t Kukelesaantje geen ‘open deuren
beleid’ gevoerd maar kinderen mogen, indien er toestemming is gegeven door ouders, met de
kinderen van andere groepen spelen. Kinderen oefenen de sociale vaardigheden en spelen met
andere materialen dan op de eigen stamgroep. Kinderen kunnen te allen tijde terug naar hun eigen
stamgroep. Er kan een situatie ontstaan dat in een groepsruimte de BKR even niet kloppend is.
Pedagogisch medewerkers bewaken ten alle tijde de veiligheid van de kinderen.

4.10 Samenvoegen van de groepen
Als het aantal kindplaatsen in de stamgroepen niet volledig bezet is worden deze niet volledig
bezette groepen samengevoegd. Er is dan altijd voor de kinderen en vast gezicht aanwezig en de
beroepskracht-kind-ratio blijft volgens de wettelijke richtlijn. Ouders worden geïnformeerd door de
pedagogisch medewerkers van de groep.
In vakantieperiode wordt er, als er veel kinderen afwezig zijn, een apart rooster gemaakt.

4.11 Vierogenprincipe

Naast praktische oplossingen om meekijken en meeluisteren mogelijk te maken vindt
kinderdagverblijf ’t Kukelesaantje het belangrijk om professioneel te werken met een open
werkklimaat. Het is daarin belangrijk om met elkaar te overleggen, elkaar te coachen en feedback
te geven. De pedagogisch medewerkers weten dat hun collega meekijkt en/of meeluistert, juist om
het voor de medewerkers veiliger te maken om hun werk uit te voeren.
We streven ernaar om twee pedagogisch medewerkers in één groepsruimte te laten werken. Als de
groepsgrootte dit niet toelaat, dan kunnen we van dit streven afwijken. De inzet van stagiaires kan
ons hierin ondersteunen. Doormiddel van cameratoezicht kan er altijd op ieder moment iemand
meekijken.
Ten aanzien van transparantie worden ramen niet dichtgeplakt met bijvoorbeeld werkjes of
aankondigingen.
Worden groepsruimtes, slaapkamers, entree, kantoorruimte en buitenruimtes doormiddel van
camera’s in beeld gebracht.
Worden deuren, indien de pedagogische kwaliteit hier niet onder lijdt, bewust opengehouden zodat
je elkaar kunt horen.
Medewerkers lopen regelmatig onverwacht bij elkaar binnen.
Van binnenuit zijn de buitenspeelterreinen overzichtelijk en houden degenen die binnen zijn mede
toezicht op het buitenspelen.
De flexibele inzet van stagiaires vergroot de aanwezigheid van ogen en oren.
Tijdens haal-en brengmomenten komen er voortdurend ouders binnen om hun kinderen te halen
en overdracht te doen.
Wanneer het op één-na-laatste kind is opgehaald, sluit de pedagogisch medewerker met het
laatste kind aan bij een andere groep.

4.11.1 Tijdens uitstapjes

Een uitstapje maken vinden wij belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Uitstapjes worden
alleen gedaan naar plaatsen waar voldoende sociale controle is van andere mensen. De
pedagogisch medewerker vraag toestemming aan de leidinggevende. Ook is de medewerker te
allen tijde bereikbaar middels een mobiele telefoon.
Ouders geven toestemming voor uitstapjes op het toestemminsformulier.
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4.12 Toegangsbeveiliging
De toegangsdeur is beveiligd doormiddel van een code. Deze code wordt regelmatig gewisseld.
Vanuit de groep kan deze deur ook geopend worden.

4.13 Extra dag(delen)
Via de ouderlogin kan een verzoek worden ingediend tot het afnemen van een extra dag(deel). De
ouder ontvangt een email waarin staat of het verzoek is geaccepteerd of afgewezen. Indien een
verzoek wordt afgewezen is er op de aangegeven datum geen plaats meer. Extra dagen kunnen
ook telefonisch of persoonlijk op kantoor worden aangevraagd.
Indien ouders dit wensen kan er eventueel ook een extra dag(deel) worden afgenomen of een
andere groep dan de eigen stamgroep, indien er op de eigen stamgroep geen plaats is. Ouders
dienen hiervoor wel vooraf schriftelijk toestemming te geven.

4.14 Ruilen van dagen
Ruilen van de vaste opvang dag is mogelijk, mits er plaats is op de gewenste datum. Ruilen dient
binnen dezelfde week te gebeuren. Ruilen in de vakantie is niet mogelijk.

4.15 Medische hulp

Er zijn altijd één of meerdere medewerkers aanwezig, die opgeleid zijn tot bedrijfshulpverlener
(BHV). BHV training wordt ieder jaar herhaald.
Iedereen die in dienst is bij kinderdagverblijf ’t Kukelesaantje bezit een EHBO diploma. Nieuwe
medewerkers die in dienst komen zullen altijd opgeleid worden.
Indien consultatie door een arts voor een kind nodig is dan nemen we contact op met de ouders.
Als we de ouders onverhoopt niet kunnen bereiken nemen we direct contact op met de huisarts. De
gegevens van de huisarts staan vermeld op het kindgegevensformulier.
Soms kan het noodzakelijk zijn om direct medische hulp in te roepen. In die gevallen bellen we
112. Uiteraard bellen wij de ouders dan zo snel mogelijk.

4.16 Voertaal

Op kinderdagverblijf ’t Kukelesaantje is de voertaal Nederlands. 90% van onze pedagogisch
medewerkers zijn 3f geschoold. Het streven is 100%.

5 SAMENWERKING MET (ZORG)PARTNERS IN BUNSCHOTEN
5.1 Doorlopende ontwikkellijn met school
In de afgelopen jaren is de samenwerking met de vroegscholen
(kinderdagverblijven/peuteropvang) en de voorscholen (basisonderwijs) steeds belangrijker
geworden. Zo wordt de doorgaande leerlijn van de kinderen bevorderd. Met de verschillende
bassischolen in de gemeente Bunschoten hebben wij afspraken gemaakt over deze doorgaande
leerlijn. In het convenant staan alle afspraken tussen voorscholen en vroegscholen. Voor alle
kinderen die vier jaar worden, wordt een overdracht gedaan naar school, mits ouders toestemming
geven. Bij sommige kinderen is het waardevol om in een gesprek de overdracht toe te lichten
(warme overdracht), bijvoorbeeld als er zorgen zijn over de ontwikkeling.
In sommige gevallen vragen wij de intern begeleider (IB’er) van de toekomstige basisschool van
een kind mee te laten kijken. Daarnaast heeft de leidinggevende de mogelijkheid contact te leggen
met andere hulpverlenende instanties zoals Youké, Kentalis, GGD of de Boei.
Natuurlijk is dit altijd in samenspraak met de ouders/verzorgers van het betreffende kind.
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5.2 Doorlopende ontwikkellijn Buitenschoolse opvang en in het bijzonder BSO Keet
en Koters

De samenwerking met de buitenschoolse opvang Keet en Koters is een belangrijk onderdeel van
ons kinderdagverblijf. Als de kinderen vier jaar zijn geworden, veranderd er veel in hun vertrouwde
omgeving. Om deze overgang soepeler te laten verlopen organiseren wij regelmatig activiteiten
tussen ’t Kukelesaantje en Keet en Koters. Peuters vanaf 3 jaar kunnen hieraan deelnemen.
Natuurlijk vragen wij vooraf toestemming aan de ouders van het betreffende kind.
Wij doen altijd een warme overdracht naar de BSO, hierin vermelden wij de favorieten van het
kind, bijzonderheden, en geven een duidelijk beeld van het kind dat komt. Het kind voelt zich op
deze manier het snelst vertrouwd in de nieuwe omgeving.

6 ZORG EN VERZORGING
6.1 Wennen

Hoe gezellig het bij ons ook is: voor de meeste kinderen (en ouders) is de eerste keer op een
kinderdagverblijf even wennen. Het is voor een kind vaak de eerste, zelfstandige stap. Daarom
hecht kinderdagverblijf ’t Kukelesaantje waarde aan een goede start. Wij zullen zo snel mogelijk
zorgen voor een veilige en geborgen gevoel, zodat de wenperiode soepel verloopt.
Een aantal weken voor de plaatsing zal er door de pedagogisch medewerker contact met de ouders
worden opgenomen voor het maken van twee wenafspraken. In dit gesprek wordt kort toegelicht
hoe de wenafspraak zal verlopen. Afspraken over het wennen worden gemaakt met de ouders en
schriftelijk vastgelegd. Het wennen begint voor de aanvangsdatum van de opvang. Dit kan voor
maximaal twee keer boventallig op de stamgroep. Wanneer het wennen nadat het contract is
ingegaan, moet voldaan worden aan de PKR op groepsniveau.
Ouders en kind kunnen met de groep en de pedagogisch medewerkers kennismaken. Het prettigst
is als dit gebeurt op de dag(en) waarop uw kind in de toekomst zal komen. Bij het plannen van de
wenafspraken dient er veder rekening mee te worden gehouden dat er voldoende aandacht aan
ouder en kind kan worden besteed. Het verdient de voorkeur de ouders en het kind niet tijdens
haal-brengtijden te laten komen c.q te laten vertrekken.

6.1.1 Ritmes van thuis

Wij horen graag wat bijvoorbeeld het eet- en slaapritme van een kind is, waar hij of zij aan gewend
is en of we rekening moeten houden met diëten of allergieën. Het wennen begint voor de
aanvangsdatum van de opvang. Vooral bij baby’s is het van belang dat de eet- en slaap gewoonten
hetzelfde zijn als thuis. De mogelijkheid bestaat om heel jonge baby’s op de groep te laten slapen
in b.v. een wandelwagen. Kinderen die in een bedje slapen liggen bij ons, zeker als ze erg klein zijn
altijd in hetzelfde bedje.

6.1.2 Van de baby/dreumesgroep naar de peutergroep – oefenen

Wanneer een kind 2 jaar wordt, mag hij naar de peutergroep. Ruim voor van tevoren krijgt u een
brief met informatie over de nieuwe groep. Als er behoefte is plannen wij een overgangsgesprek.
De pedagogisch medewerker van de baby-dreumesgroep draagt alle informatie over aan haar
collega van de peutergroep. Voordat een kind doorstroomt naar de nieuwe groep is er de
mogelijkheid om twee maanden te oefenen. Bij dit oefenen zorgt de pedagogisch medewerker van
de dreumesgroep ervoor dat het kind zich veilig en geborgen voelt bij deze nieuwe uitdaging. Ze
stellen de kinderen aan elkaar voor, zodat een kind zo snel mogelijk aansluiting vindt.

Kinderdagverblijf ‘t Kukelesaantje

20

6.2 Persoonlijke overdracht en online dagboek
Tijdens de dagelijkse persoonlijke overdracht vertellen wij wat een kind gedurende de dag bij ons
meemaakt. Maar ouders kunnen ook gebruik maken van ons digitale schriftje. Via dit digitale
systeem houden wij ouders zo veel mogelijk op de hoogte, van de hoogtepunten van de
ontwikkeling van hun kind. Ouders kunnen deze inzien op hun smart Phone, computer of tablet.
Ook foto’s delen wij op deze manier met ouders.
Ouders kunnen via onze ouderlogin ziekte of verlof melden of een ruiling aanvragen. Ook kunnen
ouders facturen inzien en staat het contract met alle gegevens in dit systeem.

6.3 Globale dagindeling

Een indruk van onze globale dagindeling
7.15-9.00 uur
De kinderen worden gebracht en er vindt een overdracht plaats van de ouders naar de pedagogisch
medewerker.
9.30 uur
De kinderen gaan gezamenlijk aan tafel voor het fruithapje en iets te drinken (water, lauwe
kruidenthee) Vaak lezen een boekje voor of zingen we liedjes.
10.00 uur
Sommige baby’s krijgen een flesvoeding, afhankelijk van hun eigen ritme. Andere kinderen doen
een activiteit, gaan naar buiten of doen een gestructureerde activiteit met begeleiding van de
pedagogisch medewerker (Uk&Puk). Er is ruimte voor kwalitatieve tijd met de individuele kinderen.
11.00 uur
Vast verschoonmoment. Sommige kinderen gaan slapen en de andere kinderen gaan vrij spelen.
11.30 uur
De kinderen lunchen gezamenlijk aan tafel. We zingen het liedjes “Broodje eten”. We genieten van
een gezonde en gevarieerde warme lunch met: tomaat, komkommer en paprika als vaste salades.
De kinderen drinken kruidenthee, water of melk. Als de jongere baby’s wakker zijn dan mogen ze
er natuurlijk bij zijn.
12.15-12:30 uur
Haal moment ochtend kinderen.
12:45 – 13:00 uur
Breng moment middag kinderen
12.30 uur
De kinderen die gaan slapen, brengen we naar bed. De andere kinderen mogen vrij spelen: we
leggen uitnodigend materiaal klaar op verschillende plekken of in de box.
14.30 uur
Vast verschoonmoment
15.00 uur De kinderen gaan gezamenlijk aan tafel en eten een gezonde snack; tomaat,
komkommer, paprika, rijstwafel of cracotte. Ze krijgen drinken (water, kruidenthee). De jongere
baby’s krijgen – afhankelijk van hun ritme – de middagfles.
15.30-16.30 uur
Sommige baby’s hebben nog een slaapje nodig. De andere kinderen gaan begeleid spelen (boekje
voorlezen, muziek luisteren, dansen, bewegen, knutselactiviteit etc.) Of gaan vrij spelen, binnen of
buiten. Er is ruimte voor kwalitatieve tijd met de individuele kinderen.
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16.00 uur
Vast verschoonmoment.
17.00 uur Eet-en drinkmoment. Vanaf 16.00 uur kunnen de kinderen gehaald worden en vindt de
overdracht aan de ouders plaats.
17.15-18.00 uur
De kinderen gaan vrij spelen of begeleid spelen.

6.4 Eten en drinken

Met elkaar eten en drinken is een sociale activiteit. De tafel wordt gedekt en er wordt ontspannen
gegeten en gedronken. Voorafgaand aan de maaltijd zingen wij het liedje “broodje eten” en
wensen wij elkaar smakelijk eten. We geven de kinderen gelegenheid om tot gebed.
Aan tafel eten we, luisteren we, en praten we met elkaar. Dit is niet alleen gezellig maar ook
leerzaam.
We geven de kinderen de gelegenheid zoveel mogelijk zelfstandig te eten. We stimuleren de
kinderen zoveel mogelijk te proberen en te experimenteren. Wil een kind niet eten of drinken, dan
proberen wij erachter te komen waarom dit is. Wij stimuleren de kinderen maar dwingen ze niet.
Als het eten of drinken een dagelijks terugkerend probleem wordt, zullen we samen met de ouders
naar een oplossing zoeken.

6.5 Feestrituelen
Verjaardagen, afscheidsfeesten, geboortes van de kinderen behoren tot een bijzondere
gebeurtenis. Deze dag staat het kind in het middelpunt van de belangstelling. Bij afscheid krijgen
de kinderen een portfolio met tekeningen en foto’s als blijvende herinnering aangeboden aan de
tijd op het kinderdagverblijf.
Verjaardagen worden uitgebreid gevierd. De jarige krijgt een feestmuts, er wordt gezongen en
hij/zij krijgt een cadeautje. Zelf mag het kind trakteren wat vaak een groot feest is. Een gezonde
traktatie stellen wij zeer op prijs. Voor ideeën verwijzen wij ouders door naar
www.gezondtrakteren.nl, ook op Pinterest staan veel voorbeelden. We vragen ouders geen
ballonen mee te geven, omdat die gevaarlijk kunnen zijn voor kleine kinderen. We maken foto’s
van deze bijzondere gebeurtenis.
Het is belangrijk voor de sociale ontwikkeling van het kind dat er speciale aandacht wordt
geschonken aan deze rituelen. Kinderen die wat verlegen of angstig zijn voor alle aandacht worden
hierin ondersteund door de pedagogisch medewerker.
Omdat het feestritueel vaste programmaonderdelen heeft, is het voor ieder kind een vertrouwd
gebeuren. Het is duidelijk wat er allemaal komen gaat.

6.6 Spenen en knuffels

Een fopspeen of een knuffel kan voor kinderen een vertrouwden liefdevol bezit zijn, een hulpmiddel
bij het inslapen en een bron van troost bij verdriet. De pedagogisch medewerkers zullen het
gebruik van de fopspeen in overleg met de ouders vanaf de dreumestijd langzaam gaan ontwennen
gedurende de dag. Omdat de fopspeen de taaltonwikkeling van het kind kan belemmeren. Iedere
kind heeft een eigen mandje waarin dit waardevolle bezit bewaard wordt. Als kinderen behoefte
hebben aan hun knuffel mogen ze die altijd pakken.

6.7 Verschonen en zindelijkheidstraining
Een baby verschonen is meer dan alleen een luier verwisselen. Het is een moment van persoonlijke
aandacht. De pedagogisch medewerker benoemt wat ze gaat doen, laat het kind meehelpen en
zingt bijvoorbeeld een liedje.
Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo en dat geldt ook voor
zindelijk worden. Een kind wordt zindelijk als het daar zelf aan toe is. Zindelijkheid gaat vaak
spelenderwijs. De kinderen die nog niet zindelijk zijn zien dat de andere kinderen gaan plassen op
de wc of het potje. Zo raken ze vertrouwd met de wc en willen zelf ook gaan oefenen.
Als we aandacht gaan geven aan zindelijkheid, overleggen we dit met de ouders. Samenwerking
met de ouders is erg belangrijk. We spreken af wanneer de ouders thuis en wij starten. Wanneer
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een kind echt niet op het potje of de wc wil dan besteden we er zo min mogelijk aandacht aan. We
pakken het na een paar maanden weer op. Zindelijkheidstraining moet leuk zijn en kinderen
mogen trots zijn als het lukt. Doormiddel van een plaskaart stimuleren wij de kinderen om naar de
wc te gaan. We laten blijken dat trots zijn en worden nooit boos als het een keertje mis gaat.

6.8 Zieke kinderen

Zieke kinderen kunnen het kinderdagverblijf niet bezoeken. Wij kunnen niet de extra zorg en
aandacht geven die het nodig heeft. Als een kind zich duidelijk niet lekker voelt of koorts blijkt te
hebben, nemen wij contact op met de ouders om te overleggen. Op advies van de GGD gaan wij
uit van de volgende criteria: een kind is ziek als het 38,5 graden of meer koorts heeft, en/of ziek
voelt, pijn heeft, hangerig en huilerig is, veel extra aandacht nodig heeft, en/of de ziekte
besmettingsgevaar oplevert voor anderen. Om te bepalen bij welke ziekte en hoe lang een kind
eventueel beter thuis kan blijven, houden wij ons aan de richtlijnen van de GGD. Wij vinden het
belangrijk te weten of en om welke besmettelijke ziekte het gaat vanwege onze meldingsplicht aan
de GGD. Ook kunnen wij andere ouders op de hoogte stellen; vooral voor zwangere is dit van
belang. Als kinderen op ons kinderdagverblijf een besmettelijke ziekte hebben, dan vermelden wij
dat op een poster op de deur.
In verband met Covid-19 hanteren wij nu regels van het RIVM. Dit houdt in dat kinderen die 38
graden koorts hebben gehaald moeten worden en dat broertjes en zusjes ook naar huis moeten.
Kinderen die extreem veel hoesten en flink verkouden zijn mogen ook niet naar het
kinderdagverblijf komen. Als een ouder koorts heeft, mag het kind ook niet komen. Op de groepen
hangt de beslisboom zodat er bepaald kan worden of een kind wel of niet naar het
kinderdagverblijf mag komen.

6.9 Medicijnen

Het toedienen van medicijnen is alleen mogelijk als de dosering 3 maal daags of meer is. Ieder
vullen hier een medicijnverklaring voor in. Het medicijn moet op naam staan van het betreffende
kind. Voor zelfzorgmiddelen (homeopathische) geldt hetzelfde. Op de verpakking van het middel
moet aangegeven staan hoe het moet worden toegediend.
Paracetamol en overige koortsverlagende zelfzorg middelen mogen wij niet toedienen.
Wij verzoeken ouders het te melden indien zij hun kind ‘s nachts thuis een paracetamol hebben
toegediend. Dit in verband met de risico’s die kunnen ontstaan als de koorts ineens omhoog schiet
als de paracetamol is uitgewerkt.

6.10 Vaccinatiebeleid

Wij volgen de algemene richtlijnen vanuit de GGD Nederland voor inenting en vaccinatie. De
vaccinatie gegevens van kinderen worden bijgehouden op het kindgegevensformulier. Omdat
deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland niet verplicht is, kan het voorkomen dat
ook ongevaccineerde kinderen het kinderdagverblijf bezoeken.

6.11 Co2 waarde slaapkamers
Na verschillende metingen is er geconstateerd dat de CO2 waarde binnen ons kinderdagverblijf op
bepaalde momenten van de dag te hoog is. Dit verschilt per dag. Het kinderdagverblijf heeft
contact opgenomen met de verhuurders en de gemeente is op de hoogte gesteld. Zij zijn op het
kinderdagverblijf geweest om metingen te doen. Zij gaan dit probleem aanpakken. Door Covid-19
heeft dit vertraging opgelopen. Op iedere groep hangt nu een systeem die de CO2 waarde continue
meet. Als de CO2 waarde te hoog is krijgen de leidsters via een app hier melding van. Wanneer er
opgemerkt wordt dat de waarden te hoog zijn, worden er verschillende stappen ondernomen. Het
raam wordt op een kier gezet, de deur wordt opengezet en de airco wordt aangezet als dit nog niet
het geval is. Bij een extreem hoge waren worden de kinderen uit bed gehaald. =

7 ACTIVITEITENBELEID
Onder activiteiten verstaan we niet alleen knutselen, het doen van georganiseerde spelletjes of het
spelen met constructiemateriaal en puzzels, maar ook knuffelen, aankleden, tafelmanieren ect.
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’t Kukelesaantje voert een activiteitenprogramma met als achtergrond de kinderen zich zo optimaal
mogelijk te laten ontwikkelen. Het VVE-programma Uk en Puk vormt hier een rode draad. Iedere
zes weken staat een ander thema centraal. De groepsruimte, raamschilderingen, huishoek en
spelmaterialen worden hierop aangepast. De kracht van het werken met een thema zit hem in het
terugkomen van het thema is alles. Kinderen leren woorden door ze te ervaren (echte materialen).
Daarnaast besteden we natuurlijk aandacht aan terugkerende feesten, seizoenen en actualiteiten.
De activiteiten zijn gericht op een ritme van rust en activiteit; er zijn momenten dat de kinderen
volop bezig zijn en momenten van rust door bijvoorbeeld samen te lezen of te eten. Ook liedjes en
bewegingsactiviteiten hebben hun ritme van spanning en ontspanning. Er zijn liedjes waarop de
kinderen kunnen bewegen en liedjes waarnaar zij kunnen luisteren.

7.1 Vrij spelen
Iedere dag kunnen de kinderen vrij spelen. Bouwen, tekenen, fantasiespel, met de auto’s ect. Ze
ontwikkelen hiermee persoonlijke en sociale competenties. Kinderen kiezen zelf waarmee, hoe lang
en met wie ze spelen. Omdat wij materialen op de groepen leggen die samenhangen met het
thema daagt dit de kinderen uit tot fantasiespel.

7.2 Buiten spelen

Buiten spelen doen we nagenoeg iedere dag. Slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel.
Kinderen zijn dol op ontdekken en ervaren. Verschillende jaargetijden, de regen, de sneeuw maar
ook het spelen met water in de zomer. Er valt zoveel te ontdekken.

7.3 Uitstapjes
Iedere maand gaan wij op visite bij de opa’s en oma’s van verzorgingstehuis “de Haven”. Hier
komen de kinderen in contact met licht dementerende ouderen. Samen met hen gaan ze
knutselen, zingen ze liedjes lezen ze een boekje voor.
Ook gaan we er regelmatig op uit met onze bolderkar. De kinderen blijven tijdens een wandeling in
de bolderkar.

7.4 Activiteiten met baby’s en dreumesen

Tijdens de eerste levensmaanden is de ontwikkeling van de zintuigen zeer belangrijk; de behoefte
aan zien, horen en voelen is groot. Mobiles, babytrapezes, rammelaars, speeldoosjes, piepbeestjes,
zachte knuffels, bijtringen en spiegels komen aan deze behoefte tegemoet. Daarnaast zijn liedjes
zingen en knuffelen zeer belangrijk. Tijdens de tweede helft van het eerste levensjaar begint de
baby gericht te grijpen. Het speelgoed komt daaraan tegemoet: trekbeestjes, een activity-center
en zachte ballen worden favoriet.
Het verzorgen van baby’s neemt, naast het individuele spel, een tamelijk groot gedeelte van de
dag in beslag. Dit verzorgen wordt automatisch gecombineerd met spel en ontwikkeling. Zo gaat
het bij het voeden om meer dan het geven van voedsel en bij het verschonen om meer dan een
schone luier. Het één op één contact op die momenten en het spel met voetjes, handjes en gezicht
biedt de baby vertrouwen, veiligheid en warmte.
Als de baby’s wat ouder worden zullen er steeds meer activiteiten worden ondernomen om het kind
op alle vlakken te ontwikkelen.
Tussen zijn eerste en tweede levensjaar leert een kind lopen en krijgt het een aantal woordjes tot
zijn beschikking waarmee het zich al aardig verstaanbaar kan maken.
Naast het eten en slapen neemt het spelen een steeds grotere rol in het leven van de dreumes in.
Hij gaat op verkenning uit, gaat nabootsen, onderzoeken hoe iets smaakt, hoe het voelt en welke
mogelijkheden het biedt. Het leert da je met speelgoed iets kunt doen een juist aanbod van
speelgoed is in deze periode zeer belangrijk. Aan de behoefte aan kijken en luisteren, de
ontwikkeling van de fijne en grote motoriek en fantasie-en nadoe-spelletjes wordt bijvoorbeeld
ruim tegemoetgekomen via puzzels, prentenboeken, muziek, blokken, duplo, kubussen,
timmerplankjes, zandbakspeelgoed, duwkarren, wobbel, trek-en duwbeesten, ballen, loopfietsen,
poppen en auto’s.
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7.5 Activiteiten met peuters
Tussen het tweede en vierde jaar leert een kind meestal rennen, klimmen, praten, spelletjes
bedenken en fantaseren. Kinderen kunnen zichzelf vaak al uit-en aankleden, weten hoe ze heten
en zijn ervan overtuigd dat ze zo ongeveer alles zelf kunnen.
Daardoor staan ze open voor nieuwe uitdagingen. Inmiddels weten ze ook dat bepaalde dingen niet
kunnen, maar hun ontdekkingsdrang is vaak heel wat sterker.
Naast prentenboeken, domino, memory en dergelijke, is aanwezigheid van materiaal dat de
fantasie en het nadoen prikkelt, zeer belangrijk. Poppenhuis, kleertjes, garage, keukentje,
serviesje, werkbanken, auto’s en verkleedkleren zijn favoriet speelgoed. Voor de ontwikkeling van
de creativiteit zijn vingerverf, penselen, wasco, klei, schaartjes en papier onmisbaar. Blokken,
duplo, puzzels, driewielers en fietsjes bieden mogelijkheden voor de ontwikkeling van de fijne en
grote motoriek.
Peuters beginnen al wel met andere kinderen te spelen, maar voornamelijk nog naast elkaar en
niet met elkaar. Naast het individuele spel komen groepsspelletjes steeds meer in trek.
Wij bieden de kinderen activiteiten aan of ze worden door de kinderen zelfgekozen.
We beperken initiatieven alleen wanneer:
•
Een activiteit gevaarlijk is voor kinderen
•
Het een activiteit is waarbij meer hulp van volwassenen nodig is dan er op dat moment
aanwezig is.
•
Het ritme van eten en slapen ernstig verstoord raakt door de activiteit.
•
Een kind te actief is
•
De activiteiten van een kind de activiteiten van een ander kind onmogelijk maakt.
De redenen om een creatieve activiteit aan te bieden kunnen erg uiteenlopen en wisselen. Ze
kunnen bijvoorbeeld de zelfstandigheid bevorderen (zelf verven), materiaalkennis vergroten
(waskrijt kleurt anders dan potloden), de sociale omgang stimuleren (mag ik van jou de verf),
Regels en grenzen duidelijk maken (niet op je kleren schilderen), helpen en aanleren van of
verbeteren van de motoriek (leren knippen, kleien), de taalontwikkeling stimuleren (lezen,
vertellen en zingen). In bijna alle activiteiten komen zowel lichamelijke, sociale, emotionele als
creatieve aspecten aan de orde.
Bij veel activiteiten speelt de gezelligheid een grote rol. In een goede sfeer ontwikkelen de
kinderen zich grotendeels spelenderwijs.
De peuters leren spelenderwijs samen te spelen, te delen en dat je moete afmaken waar je aan
begint en dat ook opruimt. Ook ontdekken ze elkaars mogelijkheden en gaan bewuster kiezen voor
“de juiste persoon” bij een bepaalde activiteit, met het ene kind ga je fietsen of blaadjes vegen,
terwijl je met een ander kind veel beter een fantasiespel in de poppenhoek kunt doen.

7.6 Voorlezen
Voorlezen is leuk en gezellig maar speelt ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van het kind.
Kinderen luisteren en benoemen zelf wat ze in het (prentenboek) zien. Dat stimuleert de
taalontwikkeling en vergroot de woordenschat.
Thuis kunnen de ouders zelf aan de slag met boekenpret. Iedere zes weken krijgen de peuters een
ander boek mee naar huis. Dit boek staat centraal op de groep. Thuis werken de kinderen aan
opdrachten die bij het boek horen. Dit project bevordert het lezen thuis.

7.7 Muziek
Kinderen genieten van muziek, daarom speelt muziek een belangrijke rol op ons kinderdagverblijf.
Zingen wordt gebruikt om nieuwe activiteiten aan te kondigen. Een opruimlied helpt om het
opruimen aan te kondigen, een liedje zingen laat de kinderen samen iets ondernemen, naar elkaar
luisteren en plezier hebben.
Verschillende ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd door muziek. Het stimuleert niet alleen
de spraak/taalontwikkeling maar ook de zintuigelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het
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opdoen van ritmes en tempo zijn al beginnende rekenprikkels. De kinderen voelen zich er veilig bij
als ze weten wat er gaat komen.
Aan de randen van de dag klinkt er klassieke muziek. Dit brengt rust op de groepen.

7.8 Creativiteit
We stimuleren het creatieve proces bij kinderen. Zo is het proces belangrijker dan het eindproduct.
We bieden zo min mogelijk activiteiten aan die van te voren zijn ingevuld of waar niet aan de hand
van een voorbeeld wordt toegewerkt naar een bepaald eindresultaat. Kinderen maken kennis met
veel materialen bij het knutselen en gaan aan de slag volgens hun eigen fantasie.
We geven de kinderen de ruimte verschillende materialen op hun manier te gebruiken. Zo wordt
materiaal optimaal onderzocht.

7.9 Bereslim

Kinderen komen al heel jong in aanraking met televisie en computer. Ook voor de allerjongste zijn
er speciale computerspelletjes. Bereslim is ontwikkeld voor de allerjongste kinderen vanaf 3 jaar.
Het zijn uitdagende digitale prentenboeken met korte leerzame opdrachten. Deze opdrachten
stimuleren de taalontwikkelingen en vergroot de woordenschat van de kinderen. Bereslim biedt ook
een thuisprogramma aan. Kinderen met een VVE indicatie nemen hieraan deel.

8 EMOTIONELE VEILIGHEID
Emotionele veiligheid is de meest basale pedagogische doelstelling en van primair belang. De basis
om tot ontwikkeling komen van een kind is naar onze mening dat een kind zich veilig kan voelen
op kinderdagverblijf ’t Kukelesaantje.

8.1 Het aanbieden van emotionele veiligheid aan kinderen

Het kind moet de gelegenheid krijgen een gevoel van veiligheid, vertrouwen en eigenwaarde op te
bouwen met de pedagogisch medewerker. Het beschikbaar zijn van iemand in de eerste l
Levensjaren die positief en gevoelig reageert, is bevorderlijk voor de veerkracht van kinderen, ook
op langere termijn.
In de vertrouwede stamgroep kan het kind gevoelens van verbondenheid en sociale
verantwoordelijkheid ontwikkelen. Kinderdagverblijf ’t Kukelesaantje wil geborgenheid scheppen
door zorg te dragen voor stabiliteit en continuïteit met vaste pedagogisch medewerkes, die het
kind goed kent. Bovendien levert de inrichting van onze ruimtes een bijdrage aan het gevoel van
geborgenheid. Er is aandacht voor zowel de indeling als de inrichting.
Elk kind heeft basisbehoeften zoals, voeding, slaap, individuele aandacht, genegenheid en
geborgenheid. We houden rekening met de individuele behoefte aan slaap en eten. Tijdens het
haal-brengmoment wisselen we informatie uit met de ouders. We werken volgens een vast
dagritme, dat voorspelbaar en duidelijk is, zodat het kind zich thuis gaat voelen en zichzelf kan
zijn.
Het kind kan vanzelfsprekend terugvallen op de vaste pedagogisch medewerker van de stamgroep.
Deze vaste pedagogisch medewerker werkt kindgericht en reageert adequaat op het kind. Alle
kinderen ontwikkelen in een eigen tempo en hebben andere behoeftes.
Natuurlijk moeten de ouders ook meegenomen worden in de emotionele veiligheid. Een
vertrouwensband wordt opgebouwd.

8.2 De houding van de pedagogisch medewerker

De pedagogisch medewerker ontwikkeld een veilige band met de kinderen. Zij zorgen ervoor dat
de kinderen gezien en gehoord worden. Kinderen voelen dat ze geaccepteerd en gewaardeerd
worden.
De pedagogisch medewerker weet wat sensitieve responsiviteit is en handelt hiernaar.
De pedagogisch medewerker benaderd kinderen op een positieve manier,
De pedagogisch medewerker let op de signalen van kinderen en speelt in op diens behoeften,
De pedagogisch medewerker besteedt aandacht aan de verschillende emoties van het kind.
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Voor het bieden van emotionele veiligheid streven wij ernaar om vaste pedagogisch medewerkers
op de groepen te hebben. Doormiddel van een foto bij de deur wordt er naar de ouders en
kinderen gecommuniceerd welke pedagogisch medewerkers op welke groep aanwezig zijn.

9 SOCIALE COMPETENTIES
Een kinderdagverblijf biedt binnen en buiten een optimale gelegenheid voor het ontwikkelen van
sociale vaardigheden. Gedurende de dag doen zich tal van situaties voor waarin kinderen samen
spelen, samen delen en samen conflicten oplossen. De pedagogisch medewerkers zullen de
kinderen hier zoveel mogelijk in begeleiden. Allereerst door zelf het goede voorbeeld te geven;
maar ook het gedrag van kinderen te benoemen en de kinderen waar nodig bij te sturen.
Voorop staat dat een kind zich veilig en op zijn gemak moet voelen in het kinderdagverblijf. Het
kind wordt positief benaderd en gewaardeerd zoals het is. We moedigen het kind aan door
bijvoorbeeld complimentjes te geven. Ook zal een pedagogisch medewerker altijd zo open mogelijk
proberen te zijn en veel uitleg geven over het hoe en waarom. Wij geloven in het feit dat het
stimuleren van goed gedrag een belangrijke bijdrage levert aan het positief zelfbeeld van het kind
in plaats van het corrigeren.

9.1 Regels
Een kind draait op een kinderdagverblijf mee in een groep en is niet alleen zoals in een
thuissituatie. Dat maakt dat er ook andere regels gelden dan thuis. Het is van belang dat de regels
op het kinderdagverblijf duidelijk en eenduidig zijn. Het kind leert zo zijn mogelijkheden en
beperkingen (wat mag ik wel en wat niet?) te ontdekken. En de regels zullen een houvast vormen
voor het kind.
Wij beoordelen wanneer een situatie te gevaarlijk of te angstig wordt voor een kind, die
verantwoordelijkheid kan een kind niet nemen. Kinderen worden door ons op aangesproken als zij
de regels overtreden, wij benoemen het gedrag, leggen de regels nog een keer uit en bieden een
alternatief aan. Mocht dit na enkele keren niet baten dan kan het nodig zijn het kind even uit de
situatie te halen en in een één op één relatie aan het probleem te werken.
Er zijn een paar basisregels die voor alle groepen gelden:
We zorgen goed voor elkaar; we doen elkaar geen pijn;
We zorgen goed voor het speelgoed, meubilair ect;
We doen geen gevaarlijk dingen, wel uitdagende dingen;
We bekijken bij ieder kind welke vaardigheden het aan kan. Ieder kind ontwikkelt zich in een eigen
tempo. We helpen de kinderen in eerste instantie met woorden en of doen het voor. Pas wanneer
dat niet lukt helpen we door het samen te doen. We nemen kinderen altijd serieus in hun spel,
ontwikkeling, maar ook in hun emoties. We stimuleren de kinderen elkaar te helpen.

9.2 Belonen en corrigeren
Belonen en corrigeren van gedrag is heel belangrijk in de ontwikkeling van kinderen. We belonen
een kind als het gewenst gedrag vertoont en corrigeren hem bij ongewenst gedrag. Zo leren
kinderen grenzen kennen. Wij houden er rekening mee dat dit een leerproces is voor een kind. We
observeren het gedrag en proberen te achterhalen wat er in het kind omgaat en waar het gedrag
vandaan komt. We buigen ongewenst gedrag om naar gewenst gedrag. Bijvoorbeeld door afleiding,
of uit te leggen waarom het ongewenst gedrag is. We benoemen specifiek het gedrag, dit is
ongewenst. Het kind als persoon staat hier los van.
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10 PERSOONLIJKE COMPETENTIES
Wij hebben ervoor gekozen de persoonlijke competenties onder te verdelen in de emotionele
ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling en de motorische ontwikkeling. Daarnaast proberen wij
veel aandacht te schenken aan de creatieve ontwikkeling van de kinderen.

10.1 Emotionele ontwikkeling.
Het waarnemen en het serieus nemen van gevoelens van kinderen is erg belangrijk. Wij vinden het
dan ook belangrijk dat het kind zijn gevoelens kan uiten. Daarom proberen we op elke groep een
sfeer te creëren van veiligheid en geborgenheid en leren we de kinderen respect te hebben voor
elkaars gevoelens. De pedagogisch medewerker probeert de gevoelens van de kinderen van
verdriet, blijdschap en angst te verwoorden. We proberen er achter te komen waarom een kind
verdrietig of boos is en zoeken samen naar een oplossing. Zo leert het kind omgaan met zijn
gevoelens en herkent de gevoelens van andere kinderen.

10.2 Contact maken met taal

Ons pedagogisch doel is o.a. dat het kind contacten kan maken met andere volwassenen. Hoe
ouder het kind wordt des te groter zal de (spreek)taal een rol gaan spelen in het contact met
anderen. Er wordt binnen ons kinderdagverblijf dan ook groot belang gehecht aan het ontwikkelen
van taal. Er wordt veel voorgelezen en verteld en er zijn relatief veel boeken aanwezig. Ook zingen
van liedjes levert een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen van taal. Daarom komt er ook een
per week op elke groep een muziekdocent langs.
Zij maakt eigen liedjes en heeft ook een muziek-cd uitgebracht die op het kinderdagverblijf
regelmatig gedraaid wordt. Door herhaling leren de kinderen snel liedjes mee te zingen.
Ook doet werken wij met het Vroeg en voorschoolse educatie programma “UK & Puk”. Hierin wordt
met een heel pakket aan hulpmiddelen de kinderen gestimuleerd al vroeg in contact te komen met
onze taal. De pedagogisch medewerkers besteden ook altijd een gedeelte van de dag aan dit
programma. Voor kinderen waar een achterstand vermoed wordt, zal een plan worden opgesteld
met onze pedagogisch coach.
Kinderen worden door de pedagogisch medewerkers gestimuleerd in hun taalontwikkeling. Tijdens
alle activiteiten krijgen ze begeleidende woorden aangeboden.

10.3 Cognitieve ontwikkeling

Ieder kind heeft de drang de wereld te ontdekken. Ieder kind doet dit in zijn eigen tempo, op zijn
eigen manier en niveau. Een kind leert op verschillende manieren. Door dingen zelf te doen; ze te
ervaren en dan bij voorkeur in verschillende situaties. Uitgaande van de mogelijkheden van elk
individueel kind worden spelmateriaal en activiteiten aangeboden die de cognitieve ontwikkeling
stimuleren. Ter stimulering van de taalontwikkeling worden verschillende activiteiten georganiseerd
zoals zingen, taalspelletjes en spelletjes met klanken en geluiden.
Door dingen eindeloos te herhalen en te oefenen leren kinderen. Op het kinderdagverblijf
stimuleren we de cognitieve ontwikkeling door met de kinderen te zoeken naar verschillende
activiteiten. Bijvoorbeeld activiteiten met natuurlijke materialen zoals zand, water en bladeren
leren kinderen verschillende mogelijkheden. De kinderen leren voortdurend van elkaar maar leren
ook van de pedagogisch medewerkers.
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10.4 Motorische ontwikkeling
De grove motoriek wordt op het kinderdagverblijf gestimuleerd door het aanbieden van
verschillend op leeftijd van het kind afgestemd materiaal. Zo zijn er voor de baby’s rammelaars,
spiegels en een babygym aanwezig. Belangrijk is de kinderen zoveel mogelijk de ruimte te geven.
Het aanbieden van de buikligging aan baby’s is een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling. Voor
de oudere kinderen is het bieden van ruimte van groot belang. Onze lokalen zijn zo ingericht dat
de kinderen zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen. Het aanbieden van verschillende materialen op
verschillende plekken in de groepsruimte stimuleert kinderen op ontdekking uit te gaan.
Ook tijdens buitspelen en tijdens zang -en dansspelletjes wordt er veel aandacht besteed aan de
grove motoriek. Op ons buitenplein kunnen de kinderen klimmen op de heuvel.
De fijne motoriek bestaat uit kleine bewegingen die je met je handen en vingers maakt. De fijne
motoriek wordt gestimuleerd door dagelijks met de kinderen te knutselen, te tekenen te puzzelen
ect. Verder proberen we de kinderen te stimuleren door de dagelijkse dingen, brood eten met
bestek, drinken uit een grote beker en fruit eten zoveel mogelijk zelf te laten doen.

11 OVERDACHT VAN NORMEN EN WAARDEN
Het overbrengen van normen en waarden speelt voortdurend een rol in de ontwikkeling. Om de
kinderen deze normen en waarden mee te geven die in onze samenleving belangrijk worden
gevonden, is het erg belangrijk dat de pedagogisch medewerker het goede voorbeeld geeft. Naast
dat gelet wordt op de tafelmanieren of omgangsvormen staat voorop het kind en collega’s te
behandelen zoals jezelf het liefste behandeld zou worden.

11.1 Wij dragen bij aan de overdacht van waarden en normen door:

-Het goede voorbeeld te geven, beleefd zijn en respect tonen naar de kinderen en de ouders,
excuses maken indien nodig
-Elkaar te groeten bij binnenkomst en weggaan
-Elkaar bij de naam te noemen
-Als we gezamenlijk aan tafel zitten te eten, gaan we pas van tafel als we allemaal klaar zijn.
-Elkaar uit laten praten
-Respect hebben voor elkaar, niet vechten of duwen en bijten.
-Problemen mondeling leren op te lossen
-Op je beurt te wachten en niet voordringen
-Delen
-Lief zijn voor elkaar

12 VOLGEN VAN DE ONTWIKKELING
Ieder kind wordt gevolgd in zijn ontwikkeling. Zo kunnen we aansluiten bij de ontwikkeling van het
kind en stimuleren wij de volgende stap in de ontwikkeling. De zone van de naast ontwikkeling
wordt zoveel mogelijk uitgedaagd.

12.1 Ieder kind een eigen mentor
De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders. De mentor vult de observaties van het kind in en
volgt de ontwikkeling. Zij zorgt voor de juiste aandacht, zorg behoefte en ondersteuning. Wanneer
er een gesprek volgt, dan is de mentor aanwezig. De mentor is niet de enige pedagogisch
medewerker die de kinderen zien, maar wel één van de vaste gezichten.
Bij inschrijving krijgen de kinderen een mentor toegewezen. De keus hangt samen met welke
dag(en) het kind komt en de pedagogisch werker werkzaam is. Bij overgang naar een andere dag,
of groep kan de mentor veranderen. Ouders worden altijd op de hoogte gesteld. In de ouderlogin
staat de mentor gekoppeld aan de kinderen.
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12.2 Volgen van de ontwikkeling
De mentor volgt ieder kind in zijn ontwikkeling. Zo kunnen we aansluiten bij de ontwikkeling van
het kind en stimuleren wij de volgende stap in de ontwikkeling. De zone van de naaste
ontwikkeling wordt zoveel mogelijk geprikkeld en uitgedaagd.
Tijdens de breng en haalmomenten bespreken we waar nodig, de ontwikkeling van het kind.

12.3 Vastleggen van ontwikkeling
’t Kukelesaantje hanteert, de eerste 12 maanden een systeem van schriftjes waarin zowel de
ouders als de pedagogisch medewerker opmerkingen kunnen vastleggen omtrent meer of minder
belangrijke zaken die de verzorging van het kind aangaan en als ter herinnering voor de kinderen
later. Mijlpalen in de ontwikkeling worden hierin vastgelegd.
Het is een (dag)boekje waarin de pedagogisch medewerk de bijzonderheden van die dag schrijven.
Ouders schrijven belangrijke gebeurtenissen van thuis op. Een vaccinatie op het consultatiebureau,
de eerste keer omrollen. De pedagogisch medewerker kan hiermee dan rekening houden en indien
nodig op inspelen.
Op de leeftijd van 3,0 jaar en 3,8 jaar toetsen we de kinderen volgens de CITO-methode. Tijdens
de overdacht naar de bassischolen worden de gegevens van de toets overgedragen, mits ouders
toestemming geven. De uitslagen van de toetsen worden in een gesprek met de ouders gedeeld.

12.4 Observeren

De kinderen worden regelmatig door de pedagogisch medewerker in hun ontwikkeling gevolgd. Dit
gebeurt door middel van een kind volgsysteem. Wij werken met het kind volgsysteem KIJK! Met dit
observatie instrument leggen we de ontwikkeling van alle kinderen vast. Op vier vaste momenten
registeren we de ontwikkeling van de kinderen. Dit gebeurt in de leeftijd van 10 maanden, 23
maanden, 3.0 jaar en 3.8 jaar. Tijdens de overdracht naar de basisschool worden de gegevens van
deze observaties overgedragen, mits ouders toestemming geven.

12.5 signaleren

Mochten wij bepaalde bijzonderheden signaleren, dan bespreken wij deze uitvoerig binnen het
team. Zodra wij een duidelijk beeld hebben, bespreken wij onze bevindingen met de
ouders/verzorgers.
Tijdens dit gesprek worden eventuele actiepunten in kaart gebracht. Indien de situatie externe hulp
vereist, verwijzen wij ouders door naar de juiste professionals.

13 VVE PROGRAMMA UK & PUK
Kinderdagverblijf ’t Kukelesaantje werkt met het ontwikkelingsprogramma Uk&Puk. Dit programma
is een totaalpakket voor de jonge kinderen vol interactieve betekenisvolle activiteiten. Niet alleen
kinderen met een taalachterstand maar ook taalvaardige kinderen vinden hier voldoende uitdaging.
Puk laat jonge kinderen spelenderwijs groeien in ontluikende rekenprikkels, socialecommunicatieve en motorische vaardigheden en woordenschat. Uk en Puk biedt veel uitdagende
activiteiten, de kinderen leren spelenderwijs en doen zelf ontdekkingen.
Achterstand en voorsprong kan worden geprikkeld. Opvallende bevindingen in de ontwikkeling
worden genoteerd en gemeld aan de ouders.

13.1 Thema’s
Bij Uk en Puk wordt gewerkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Een
thema duurt 6 weken en wordt aangepast aan de doelgroep.
Van week tot week wordt er een planning gemaakt voor de activiteiten die per dag gedaan worden.
Elke activiteit heeft duidelijke doelstellingen geformuleerd. Zo weet de pedagogisch medewerker
waar ze precies aan werkt. De activiteiten bieden genoeg mogelijkheden voor initiatieven van
pedagogisch medewerkers en kinderen.
Het programma is gecertificeerd en sluit goed aan bij de voorschoolse ontwikkeling. De nadruk ligt
op de mondelingen vaardigheden: spreken, luisteren en vergroten van de woordenschat. In het
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thema “Hatsjoe” is bijvoorbeeld een activiteit waarin de kinderen ontdekken dat Puk verkouden is
en waarin ze hem helpen met het snuiten van zijn neus. Daarbij leggen de kinderen niet alleen uit
hoe Puk zijn neus moet snuiten (taal), ze leren ook om aardig te zijn voor een ander door hem te
helpen (sociaal communicatieve ontwikkeling). Bovendien kiezen ze uit een theedoek, handdoek,
baddoek en zakdoek de juiste doek om Puk zijn neus te snuiten, waarmee ze kennis maken met
meten (beginnend rekenen).

13.2 VVE-groep
Binnen het ’t Kukelesaantje werken wij met een VVE-groep op de maandag, woensdag en vrijdag.
In een groepje van maximaal 14 kinderen wordt er door twee vaste gespecialiseerd pedagogisch
medewerkers door de dag heen begeleiding en activiteiten aangeboden. De kinderen die voor de
VVE-begeleiding naar het kinderdagverblijf komen zijn er van 9:00-15:00 uur. De kinderen die op
hun eigen opvang dag komen blijven gewoon onder begeleiding in het lokaal totdat ze gehaald
worden door hun ouder(s)/verzorger(s). Kinderen die niet op de maandag, woensdag of vrijdag
naar het kinderdagverblijf kunnen komen voor VVE, bieden wij op de dinsdag en donderdag op hun
eigen stamgroep VVE aan. Deze kinderen krijgen gekoppelde mentoren. Een leidster van de VVEgroep en één leidster van de stamgroep. Op die manier behouden wij het vaste gezichten beleid.

13.3 Rijk taalaanbod
Bij een rijk taal aanbod benoemt de pedagogische medewerker in alle situaties de dingen bij hun
naam bijvoorbeeld: je vraagt niet aan een kind, wil je dat even pakken? Je vraagt: wil jij dat boek
voor mij pakken? De pedagogische medewerker maakt er een gewoonte van om alles wat hij doet
te benoemen. Vertel ook wat je een kind ziet doen. Hierdoor krijgt het kind een rijk taal aanbod.

13.4 Taal en ruimte

De pedagogische medewerker geeft het kind de ruimte om zelf te praten, valt regelmatig stil en
nodigt het kind uit om wat te zeggen. Hierbij wordt geprobeerd om het kind meer te laten vertellen
dan alleen het antwoord op de vraag. Om taal uit te lokken kun je dingen zeggen als: echt waar?,
nee toch, zoo. De pedagogische medewerker laat zien dat zij luistert door middel van oogcontact,
knikken en gebaren. Op deze manier geeft men een kind voldoende taalruimte.

13.5 Feedback

De pedagogische medewerker reageert positief op wat het kind zegt, herhaalt wat het kind zegt op
de goede manier zonder het uitdrukkelijk te verbeteren. Bijvoorbeeld het kind zegt “ikke tuiten
spelen”, ah jij wilt buiten spelen?’. Zo laat je het kind in zijn waarde, en geef je op een goede
manier feedback.

13.6 ouderbetrokkenheid
De ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op het leerproces van het kind, het is dan ook
van belang om de ouders bij de thema’s te betrekken, zodat de doorgaande lijn thuis ook wordt
gestimuleerd.
Ouders worden geïnformeerd, via het digitale schriftje, de nieuwsbrief, en in de groepsruimte zijn
duidelijk materialen terug te vinden die betrekking hebben op het thema.
Tijdens iedere thema vinden er ouderbijeenkomsten plaats. Ouders en kinderen die meer kans
hebben op een taalontwikkelingsachterstand krijgen een uitnodiging om deze bijeenkomsten bij te
wonen.

13.7 Doelgroepkinderen

Het doel is kinderen met een verhoogde kans op een taalontwikkelingsachterstand zo veel mogelijk
taal aan te bieden. Doelgroepkinderen zijn kinderen die door het consultatiebureau geïndiceerd
zijn. Dit kan op basis van het achterblijven van actieve taalontwikkeling, sociaal emotionele
ontwikkeling of andere factoren waarbij het waardevol is om het VVE-programma intensiever te
volgen.
Deze kinderen krijgen een intensiever aanbod van Uk en Puk, ook krijgen ouders een thema-tas
mee naar huis met materialen die aansluiten bij het thema.
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13.8 Omgang met achterstand of voorsprong in de ontwikkeling

Periodiek worden teamvergaderingen gehouden waarin het groepsgebeuren en indien
noodzakelijke individuele kinderen ter sprake komen. Mogelijk gesignaleerde knelpunten worden
hierin besproken en eventuele oplossingen/afspraken vastgelegd.
Indien we een ontwikkelingsachterstand of voorsprong vermoeden of constateren zal de ouder
tijdig worden geïnformeerd en eventueel van advies worden voorzien omtrent mogelijke actie(s)
die kan/kunnen worden ondernomen in deze problematiek. Voor kinderen waar een taalachterstand
vermoed wordt, zal een plan worden opgesteld met onze pedagogisch coach. De samenwerking
met de GGD, de Boei, Logopedistes en de vroeg-signalering helpt ons hierin.

14 OUDERCONTACTEN
14.1 Ouders

Het doel van oudercontacten is om een vertrouwensband en een goede samenwerking op te
bouwen en ervoor te zorgen dat de twee opvoedomgevingen, thuis en het kinderdagverblijf, goed
op elkaar zijn afgestemd. We leren elkaar goed kennen en wisselen ervaringen uit.

14.2 Breng en haalmomenten

Tijdens de breng en haalmomenten vind er een overdracht plaats. Informatie wordt uitgewisseld.
Hoe gaat het thuis, zijn er bijzonderheden, hoe gaat het slapen. Pedagogisch medewerkers zijn een
luisterend oor voor de ouders. Waar nodig kan er advies worden gegeven.
Bij het haalmoment informeren wij de ouders hoe de dag op het kinderdagverblijf is verlopen.
Slapen, eten en de algemene indruk van het kind die dag.
Indien gewenst kunnen ouders en de pedagogisch medewerker een afspraak maken om in alle rust
eventuele knelpunten te bespreken en eventueel doorverwijzen naar instanties.

14.3 Oudercontact momenten
Twee keer per jaar organiseren we een ouder/kind activiteit. Dit kan een thema-avond, een
zomerfeest of een herfstwandeling of iets dergelijks zijn.

14.4 Ophalen door vreemden
Als ouders hun kind niet zelf komen halen, moet dit van tevoren worden doorgegeven. Zonder
toestemming geven wij geen kinderen mee aan derden.

15 OUDERCOMMISSIE
In de Wet Kinderopvang is vastgelegd dat elk kinderdagverblijf verplicht is om een oudercommissie
op te richten, om de betrokkenheid van ouders bij de opvang van hun kinderen te vergroten en
ouders inspraak te geven in belangrijke aspecten van het beleid van de opvang. Ook ‘t
Kukelesaantje heeft een oudercommissie. Hieronder zullen we uitleggen wat de taken en
doelstellingen zijn van de oudercommissie.

15.1 Taak oudercommissie

De belangrijkste taak van de oudercommissie is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van
de opvang. Als ouders willen we natuurlijk allemaal het beste voor onze kinderen en dit kan door
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ons als groep sterk te maken voor bepaalde zaken. De oudercommissie, die bestaat uit minimaal
drie en maximaal zeven ouders, draagt er zorg voor dat de belangen van de groep ouders van
kinderen die kinderdagverblijf ‘t Kukelesaantje bezoeken zo goed mogelijk worden behartigd. Om
de belangen te behartigen kan de oudercommissie gevraagd en ongevraagd advies geven aan de
directie van ‘t Kukelesaanjte. De oudercommissie heeft bijvoorbeeld adviesrecht op het gebied van
de kwaliteit van de opvang, de prijs van de opvang en de openingstijden.

15.2 Voor en door ouders

De oudercommissie komt verschillende keren per jaar bij elkaar om met elkaar te vergaderen en
om beleidszaken door te spreken. Om alle ouders op de hoogte te houden van de werkzaamheden
van de oudercommissie, zal de oudercommissie regelmatig een stukje in de nieuwsbrief schrijven.

15.3 Contact zet oudercommissie

Heb je als ouder ideeën over het beleid en de kwaliteit van de opvang of loop je als ouder tegen
bepaalde zaken aan die alle ouders aangaan, dan kun je hiermee terecht bij de oudercommissie.
Ouders die vragen of opmerkingen hebben over zaken die specifiek betrekking hebben op hun
eigen situatie kunnen in eerste instantie terecht bij de medewerkers of directie van ‘t
Kukelesaantje.
Ouders kunnen via de mail contact opnemen met de leden van de oudercommissie:
à oc.kukelesaantje@gmail.com De oudercommissie zal proberen om zo spoedig te reageren.

16 GESPREKKEN
16.1 Rondleiding

Het eerste contact met eventuele nieuwe ouders vindt plaats tijdens een rondleiding. Deze
rondleiding is een vrijblijvende kennismaking met ons kinderdagverblijf. Tijdens dit gesprek
informeren wij ouders over ons beleidsplan. Verder laten wij ons kinderdagverblijf zien en is er
gelegenheid om vragen te stellen.

16.2 Intakegesprek

Een maand voordat het kind gaat starten, nemen we contact op. Tijdens dit telefoongesprek
maken we wenafspraken. Tijdens de eerste wenafspraak is er gelegenheid om informatie uit te
wisselen. Ook kunnen ouders aangeven voor welke onderdelen ze toestemming willen verlenen,
zoals het maken van foto’s .

16.3 10-minuten gesprekken

Jaarlijks vinden de 10 minuten gesprekken plaats. De mentor van het kind en de ouders wisselen
informatie uit over de ontwikkeling van het kind. Observaties en toetsuitslagen komen ter spraken.
Waar nodig maken we een vervolgafspraak.

16.4 Afscheidsgesprek
Op de laatste dag dat het kind ons kinderdagverblijf bezoekt vindt het afscheidsgesprek plaats. Dit
gesprek wordt gevoerd door de mentor en door één of beide ouders.

17 BORGING EN KWALITEIT
17.1 Medewerkers en opleiding
Alle pedagogisch medewerkers in ons team zijn gekwalificeerd. Deze kwalificatie-eisen zijn
vastgelegd in de CAO kinderopvang.
Regelmatig worden wij op de groep door stagiaires ondersteund. Zij volgen een PW3, PW4 of
Helpende Welzijn opleiding. De stagiaires bieden ondersteuning bij de verzorging van de kinderen,
bij de uitvoering van activiteiten, maar hebben niet de eindverantwoording. Een PW3 of PW4
student krijgt gedurende de opleiding steeds meer verantwoordelijkheden.
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17.2 Ontwikkeling medewerkers

Alle pedagogisch medewerkers in ons team zijn gekwalificeerd. De kwaliteitseisen zijn vastgelegd
in de CAO kinderopvang. De pedagogisch medewerkers hebben een pedagogisch medewerker
niveau MBO 3 diploma met 3f getuigschrift of MBO 4 diploma. Tevens zijn zij allen in bezit van een
VVE-certificaat. Nieuwe medewerkers die nog niet in het bezit zijn van een Vve certificaat worden
getraind. Het is mogelijk om nog in training te zijn en tevens werkzaam te zijn op de Vve
peutergroepen mits er een gecertificeerde pedagogisch medewerker op dezelfde groep werkzaam
is.
Om de kwaliteit hoog te houden en te waarborgen volgen de medewerkers jaarlijks een training. In
het opleidingsplan staat beschreven welke trainingen wij gaan volgen het komende jaar. Jaarlijks
terugkerende herhalingstrainingen zijn VVE Uk&Puk, Kinder EHBO, Bedrijfshulpverlening.
Vanaf januari 2019 is vanuit de wet IKK de functie pedagogisch coach in het leven geroepen.
Hierdoor is iedere instelling verplicht het personeel te coachen, door een pedagogisch coach.
Kinderdagverblijf ’t Kukelesaantje heeft 2 pedagogisch coaches in dienst. Hun werkzaamheden
staan beschreven in het beleidsstuk beleidsmedewerker/coach 2020.

17.3 Vastgelegde criteria voor formatieve inzet
Leerlingen van de BOL-opleiding (SPW 3 of 4) gaan naar school en moeten daarnaast een aantal
blokken stage lopen. Medewerkers in opleiding die een BOL-traject volgen, staan boventallig op de
groep, dus naast gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Incidenteel (uitsluitend in geval van
ziekte van vaste medewerkers of vakantie van de student/ stagiaire) of tijdens het afleggen van de
proeve van bekwaamheid als onderdeel van de opleiding kan de stagiair als volwaardig
pedagogisch medewerker worden ingezet. Inzet tijdens ziekte van de vaste medewerker of tijdens
vakantie van de student/ stagiaire kan alleen op de eigen stage locatie. Tijdens deze inzet staan
pedagogisch medewerkers in opleiding nooit alleen op de groep. De BOL-er kan niet in het eerste
leerjaar worden ingezet (hier worden geen uitzonderingen op gemaakt). Stagiaires die de opleiding
SPW2 volgen kunnen staan altijd boventallig op de groep en worden in al hun werkzaamheden
altijd begeleid door een pedagogisch medewerker.
Leerlingen van de BBL-opleiding hebben bij ons een werk-leerovereenkomst, zij zijn pedagogisch
medewerker in opleiding en gaan daarnaast één keer in de week naar school. Zij hebben een
arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding. In het eerste leerjaar van de opleiding kan er
sprake zijn van een oplopende formatieve inzet tot 100%, waarbij 100% na het eerste half jaar
kan worden bereikt en geen formatieve inzet tijdens de proeftijd plaatsvindt. De werkgever stelt de
mate waarin iemand zelfstandig als pedagogisch medewerker op de groep kan werken vast op
basis van informatie van de begeleider vanuit de opleiding en BBL-begeleidster. Het tweede jaar is
elke BBL-er 100% inzetbaar. Dit staat beschreven in het CAO Branche Kinderopvang Nederland
(BKN).

17.4 Organisatie van de beroepspraktijkvorming

de taakomschrijving van de functionarissen, die betrekking hebben op de beroepspraktijkvorming
is als volgt”
leidinggevende;
Zij neemt in overleg met de begeleider vanuit de opleiding de selectie gesprekken af met leerlingen
van de BBL-opleiding
Zij neemt in overleg de selectie gesprekken voor de leerlingen van de BOL-opleiding af
Zij ondertekent de praktijkovereenkomsten
Zij onderhoudt de contacten met de opleidingen
Coacht gedurende de inwerkperiode de medewerker in opleiding en heeft gedurende het stagetraject contact over specifieke onderwerpen
Grijpt in als de stage stagneert (afwezigheid van stagiaire, gebrek aan motivatie)

17.5 Taken en verantwoordelijkheden BBL-Medewerker
De stagiaire van de BBL opleiding wordt binnen ons kindercentrum gezien als pedagogisch
medewerker in opleiding en ontvangt daarbij dezelfde informatie als de gediplomeerde pedagogisch
medewerkers.
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Gedurende het eerste jaar van de opleiding loopt de inzetbaarheid op van 0% tot 100%. De
pedagogisch coach stelt de mate waarin iemand zelfstandig al pedagogisch medewerker op de
groep kan werken vast op basis van informatie van de begeleider vanuit de opleiding en BBLbegeleidster op de groep. Het derde jaar is de BBL-er 100% inzetbaar, waarbij de taken en
verantwoordelijkheden (behalve het begeleiden van andere BBL-medewerkers en stagiaires)
hetzelfde zijn als van een volwaardig pedagogisch medewerker.

17.5.1 Taken

ADE BBL-medewerker houd zich bezig met de begeleiding, verzorging en ontwikkeling van kinderen
in de leeftijd van 0-4 jaar, zowel individueel als in groepsverband.
Zelfstandig voor de groep staan, (Gedurende het eerste jaar van de opleiding zijn zij van 0% tot
100% inzetbaar) ondersteund door andere pedagogisch medewerkers.
Het creëren van een warme en veilige omgeving en verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid
van de omgeving
Kinderen stimuleren positief bij te dragen aan de groepssfeer
Ingrijpen en bemiddelen bij conflicten
Kunnen improviseren bij onverwachte situaties en aanpak bedenken
Actief inspelen op wat het kind aangeeft en daarbij rekening houden met zijn behoeften en
mogelijkheden.
Spelactiviteiten in verschillende situaties en overzicht houden.
Plannen en organiseer de voorbereiding van speciale gelegenheden. (verjaardagen, sinterklaas,
Moederdag, Vaderdag)
Observeren van individuele kinderen, gebruik maken van een observatielijst.
Aandacht verdelen over kinderen individueel en groepjes kinderen.
Ontwikkeling volgen en eventuele afwijkingen signaleren.
Signaleren van taal-en ontwikkelingsachterstand en dit aankaarten
Spelenderwijs stimuleren van cognitieve, sociaal-emotionele, motorische ontwikkeling
Hygiëne in acht nemen, verschonen, ondersteunen bij zindelijkheid.
Literatuur lezen, informatie en ideeën van collega’s gebruiken.
Beried zijn zich te blijven ontwikkelen door middel van het volgen van cursussen.
Informatie uitwisselen tussen de pedagogisch medewerkers.
Contact onderhouden met ouders en een vertrouwensband met hen opbouwen
Gesprekken voeren met ouders
Bijhouden van persoonlijke schriftjes van kinderen
Overdracht geven aan de ouders/verzorgers
Huishoudelijke activiteiten verrichten en materialen beheren.
Schoonhouden van de groepsruimte.

17.5.2 Verantwoordelijkheden

Verantwoordelijk voor professionele instelling en aanpak op werkplek
Verantwoordelijk om te werken volgens de opgestelde protocollen, werkinstructies en
inventarisatielijsten veiligheid gezondheid.
Verantwoordelijk voor een nette groep en omgeving van de kinderen.
Verantwoorden aan de aangewezen BBL-begeleidster en leidinggevende.
Volgen van alle lessen op de onderwijsinstelling.
Het tijdig maken van de door de onderwijsinstelling opgegeven opdrachten en deze bespreken met
de BBL-begeleidster.
Ontwikkelingspunten noteren en hieraan werken.
Aanwezig zijn bij de beoordelingsgesprekken met school

17.6 Taken en verantwoordelijkheden stagiaire BOL-opleiding niveau 3 en 4
Stagiaires van een BOL-opleiding zijn boventallig en worden niet als pedagogisch medewerker
ingezet. Uitzondering hierop is het incidenteel vervangen van de vaste groepsleiding in geval van
ziekte van de vaste groepsleiding of vakantie van de student of tijdens het afleggen van de proeve
van bekwaamheid als onderdeel van de opleiding; dit is alleen mogelijk vanaf het tweede leerjaar
en alleen voor studenten niveau 3 of 4. De stagebegeleiding op de groep stelt de mate waarin
iemand zelfstandig ondersteunende taken mag uitvoeren op basis van haar eigen bevindingen, de
bevindingen van de pedagogisch coach en informatie van de begeleider vanuit de opleiding. De
stagiaire kan bijvoorbeeld worden ingezet voor het begeleiden van knutsel-of spelactiviteiten; in
eerste instantie onder begeleiding van een vaste pedagogisch medewerker en later, als zij
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voldoende ervaring heeft opgedaan, zelfstandig. Ook kan zij worden ingezet om toezicht te houden
op het buitenspelen,. In eerste instantie samen met een vaste pedagogisch medewerker, in tweede
instantie, als de begeleider en de school dit verantwoord achten, ook alleen met een kleine groep
kinderen (onder toezicht van een pedagogisch medewerker die binnen aan het werk is).
Inzet bij verzorgende taken, zoals het verschonen van luiers, naar bed brengen en uit bed halen.
Het voorbereiden en geven van (fles) voeding, gebeurt in eerste instantie onder toezicht van een
vaste pedagogisch medewerker. Op het moment dat de begeleidende pedagogisch medewerker, de
stage begeleiding en de opleiding ervan overtuigd zijn dat de vaardigheden die hierbij noodzakelijk
zijn voldoende beheerst, mag een stagiaire (niveau 3 of 4) deze taken zelfstandig uitvoeren.
Uiteraard blijft er altijd een pedagogisch medewerker in de buurt.

17.6.1 Taken

De stagiaire houd zich bezig met het ondersteunen van de begeleiding en verzorging van kinderen
in de leeftijd van 0-4 jaar, individueel als in groepsverband.
Ondersteunen met het creëren van een warme en veilige omgeving en voor de veiligheid van de
omgeving.
Ondersteunen om kinderen positief bij te laten dragen aan de groepssfeer.
Ondersteunen met spelactiviteit.
Ondersteunen met organisatie en voorbereiding van speciale gelegenheden.
Aandacht verdelen over kinderen individueel en groepjes kinderen
Hygiëne in acht nemen, ondersteunen met verschonen, ondersteunen bij zindelijkheid
Bereid zijn zich te blijven ontwikkelen door functioneringsgesprekken en evaluatie gesprekken.
Huishoudelijke activiteiten verrichten en materialen beheren
Schoonhouden van de groep

17.6.2 Verantwoordelijkheden

Verantwoordelijk voor professionele instelling en aanpak op de werkplek
Maximaal 24 uur in een stageperiode missen, inclusief ziektedagen.
Verantwoordelijk om te werken volgens het beleid, protocollen, werkinstructies en formulieren met
betrekking tot veiligheid, hygiëne en pedagogisch kwaliteit.
Verantwoordelijk voor een nette groep en omgeving van de kinderen.
Volgen van alle lessen op de onderwijsinstelling.
Het tijdig maken van de door de onderwijsinstelling opgegeven opdrachten en deze af laten
tekenen bij de begeleidster.

17.8 BPV begeleiders

Elke BOL- of BBL leerling krijgt een eigen begeleidster toegewezen die haar gedurende haar
opleiding of stageperiode zal begeleiden. Welke pedagogisch medewerker een leerling in opleiding
zal begeleiden is afhankelijk van de planning van zowel de leerling in opleiding als de medewerker
van de kinderopvang. Werkbegeleiders van pedagogisch medewerkers in opleiding (BBL’er) hebben
minimaal twee jaar ervaring als gekwalificeerd pedagogisch medewerker. De taken van een BPVbegeleidster zien er als volgt uit:
Zij begeleidt de BBL- leerlingen
Zij onderhoud de contacten met de begeleiders van de onderwijsinstelling
Eén keer in de vier weken voert zij een begeleidingsgesprek met de leerling
Zij beoordeelt de praktijk en de opdrachten
Zij is bij de beoordelingsgesprekken met school aanwezig

17.9 Deelnemers beroepspraktijkvorming
Binnen onze kinderopvang is er plaats voor maximaal 9FTE in opleiding (BBL of BOL – leerlingen).
De voorkeur gaat dan uit naar een leerling van het tweede of derde leerjaar of een leerling van de
verkorte opleiding. Per dag is er maximaal 1 medewerker in opleiding op de groep aanwezig.

Kinderdagverblijf ‘t Kukelesaantje

36

17.9.1 Taken

BBL- medewerkers houden zich bezig met de begeleiding, verzorging en ontwikkeling van kinderen
in de leeftijd van 0-4 jaar, zowel individueel als in groepsverband. Zelfstandig voor de groep staan,
gedurende het eerste jaar van de opleiding zijn zij van 0%-100% inzetbaar; het tweede jaar is de
BBL-er in principe 100% inzetbaar) ondersteund door anderen pedagogisch medewerkers.
Het creëren van een warme en veilige omgeving en verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid
van de omgeving.
Kinderen stimuleren in de ontwikkeling
Ingrijpen en bemiddelen bij conflicten
Kunnen improviseren bij onverwachte situaties en aanpak bedenken
Actief inspelen op wat het kind aangeeft en daarbij rekening houden met zijn behoefte en
mogelijkheden
Spelactiviteiten in verschillende situaties toepassen
Activiteiten verrichten en overzicht houden
Plannen en organiseert de voorbereiding van speciale gelegenheden.
Observeren van individuele kinderen, gebruik maken van een observatielijst
Aandacht verdelen over kinderen individueel en groepjes kinderen
Ontwikkeling volgen en eventuele afwijkingen signaleren

17.10 Vrijwilligers
Vrijwilligers staan altijd boventallig op de groep, naast een gediplomeerde pedagogisch
medewerker. Vrijwilligers bij kinderdagverblijf ’t Kukelesaantje hebben een ondersteunende rol en
voegen iets toe aan onze visie. Vrijwilligers zijn altijd in het bezit van een VOG.

17.11 klachtenprocedure

Klachten worden in eerste instantie intern behandeld. De klacht wordt met de betrokken
medewerker(s) besproken. Kan de klacht niet voorgelegd worden aan de betrokken medewerker
dan nemen we de klacht in behandeling bij het management en proberen zo tot een oplossing te
komen.

17.12 Externe klachtencommissie

Lukt het niet een klacht intern op te lossen dan kunnen ouders zich wenden tot de
klachtencommissie kinderopvang. www.klachtkinderopvang.nl

18 MELDCODE
In 2013 is het Besluit vaststelling minimumeisen verplichte meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling in werking getreden. De handelswijze staat beschreven in de protocollen
Meldcode Kindermishandeling en Handelingsplan Meldcode. Vanaf januari 2019 is het verplicht om
als beroepskader als hulpmiddel te gebruiken in stap 4 en 5 van de meldcode. Hier wordt een
professionele norm om een melding te de doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van ernstig
huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, door beroepskrachten vertaald in vermoedens van
acute en structurele onveiligheid. Tevens mogen wij kinderen verwijzen in de Verwijs Index Regio
Eemland (VIR) wanneer er ernstige zorgen zijn.
De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de branche kinderopvang is gebaseerd
op het basismodel meldcode: Stappenplan voor het handelen bij signaleren van huiselijk geweld en
kindermishandeling. Betreffend basismodel is ontwikkeld door het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport en bedoeld voor alle sectoren waar vanuit professioneel oogpunt met kinderen
wordt gewerkt.
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19 WET AVG EN PERSONENREGISTER
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat
betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
Deze wet vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WbP).
Ook binnen de kinderopvang worden gegevens van kinderen, ouders, verzorgers, medewerkers en
sollicitanten bewaard.
Alle gegevens rondom uw kind bevinden zich in het kind dossier. Het kin dossier is van belang voor
het volgen en begeleiden van uw kind. Deze dossiers zitten in een afgesloten kast en zijn alleen
toegankelijk voor medewerkers van onze organisatie.
Alle digitale data is met wachtwoorden beveiligd en is ook alleen toegankelijk voor medewerkers
van onze organisatie.
In het personenregister kinderopvang worden alle personen geregistreerd die beroepsmatig de
kinderopvang bezoeken tijdens openingsuren .

20 EVALUATIE
HET

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN IS EEN PLAN IN ONTWIKKELING .

AANGEVULD OF HERSCHREVEN WORDEN .
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NODIG ZAL TUSSENTIJDS HET PLAN
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