Pedagogisch locatie beleid van:
Sterre kinderopvang Leijpark

Sterre Kinderopvang Leijpark
Adres: Prof. Van Buchemlaan 10
5022 KB Tilburg
Telefoonnummer: 013-5812180
Dwergen:
013-5812181
Elfjes

:

013-5812182

Kabouters:

013-5812183

Draken:

013-5812184

Algemeen mailadres: Leijpark@sterrekinderopvang.nl
Website: www.sterrekinderopvang.nl/leijpark
Facebook: www.facebook.com/leijparksterrekinderopvang
Openingstijden:
Ochtenddagdeel:

07.30 uur tot 13.00 uur

Brengen tussen:

07.30 en 9.00 uur

Halen tussen:

12.30 en 13.00 uur

Middagdagdeel:

13.00 uur tot 18.30 uur

Brengen tussen:

13.00 en 13.30 uur

Halen tussen:

16.30 en 18.30 uur

Verlengde openingstijden:
’s Morgens:

7.00 uur tot 7.30 uur

’s Avonds:

18.30 uur tot 19.00 uur

Directeur: Selina Meeng
Bereikbaar op de volgende dagen: maandag t/m donderdag
Telefoonnummer: 06-10617545
Mailadres: s.meeng@sterrekinderopvang.nl
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Introductie
Ons kindbeeld; onze basis
Kinderen zitten vol talenten en competenties. Ze zijn nieuwsgierig en willen graag hun mogelijkheden
ontdekken en ontwikkelen door te doen, te voelen en te experimenteren. Een kind is in staat zichzelf
te ontwikkelen. Hier heeft het kind een vertrouwde, sociale omgeving voor nodig waar hij zich veilig
voelt en uitgedaagd kan worden. Zo kan hij alleen of samen op onderzoek uit en zich (laten)
verwonderen. Kinderen zijn creatief in het vinden van oplossingen. Ze zijn steeds meer gedurende
hun ontwikkeling in staat aan hun eigen behoefte voldoen en hun eigen oplossingen te vinden. Ze
hebben ruimte nodig om risico’s te nemen en te leren van de fouten. Hierdoor krijgt een kind
zelfvertrouwen en zal het een eigen identiteit ontwikkelen. Dat alles op een eigen wijze en tempo.
Introductie:
Dit is het pedagogisch beleid van Sterrekinderopvang Leijpark.
Sterrekinderopvang Leijpark is een kleinschalige, knusse kinderopvang met vier stamgroepen. Onze
locatie vindt u naast het ETZ-Elisabeth ziekenhuis.
Wij zijn een “Sterre” locatie en willen de kinderen de natuur en de seizoenen met alle zintuigen laten
ervaren. De kinderen worden uitgenodigd om te spelen en op onderzoek te gaan in onze ontdektuin.
Verwonderen en ontdekken staat hierbij voorop.
Onze tuin heeft allerlei verstopplaatsen en de kinderen kunnen genieten van de diversiteit in onze
tuin. Speelgoed gemaakt van natuurlijke materialen heeft onze voorkeur. Kinderen kunnen bij ons
dan ook spelen met houten, stoffen speelgoed, lekker verven en kleien. Binnen en buiten spelen met
zand en modder en natuurlijk vies mogen worden.
Er kan worden gespeeld in de groepen en op de gang, waar de kinderen in het atelier creatief aan
de slag kunnen. Elk kind heeft zijn eigen talent!
In onze “grote keuken” koken we samen met en voor de kinderen elke week, op wisselende dagen,
een gezonde maaltijd. De kinderen planten zelf kruiden, groente en bloemen en zien hoe alles groeit
en bloeit. Eitjes worden uitgebroed en kuikentjes worden geboren en verzorgd. De kinderen volgen
de ontwikkelingen en helpen mee met de verzorging. Heel spannend allemaal! Een plek waar uw
kind, kind mag zijn.
Sterre kinderopvang Leijpark heeft 4 groepen waar kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar kunnen
worden opgevangen. De maximale bezetting van een groep is 16 kinderen (dit is de technische max
en is vastgelegd in het Landelijk Register Kinderopvang).
Op dit moment bieden wij opvang aan twee babygroepen met maximaal 10 kinderen, één
peutergroep met maximaal 16 kinderen en één verticale groep van maximaal 12 kinderen per groep
met 2 pedagogisch medewerkers.
Natuurlijk is dit een dynamisch document en blijven we in ontwikkeling. Onze doelen en werkwijze
passen we indien nodig aan. De basis blijft hetzelfde en kwaliteit bieden blijft voorop staan.
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Pedagogisch beleid
Sterre kinderopvang Leijpark werkt volgens het pedagogisch beleid van de Kinderopvanggroep. Dit
beleid is te vinden in de voetnoot op onze websitepagina: www.sterrekinderopvang.nl/leijpark en in
de ouder app onder het kopje nieuws.
In het algemeen pedagogisch beleid van onze organisatie is onze visie en doel in de omgang met
kinderen als volgt omschreven:
Voor de allerjongsten is geborgenheid en veiligheid, als aanvulling op de gezinssituatie, erg belangrijk.
De sfeer in de groep, de gezelligheid en het vrije spel wat wij aanbieden, sluit goed aan bij deze
behoeften van jonge kinderen.
De dreumesen en peuters kunnen al meer vrijheid aan. Zij hebben meer behoefte aan spanning en
uitdaging en willen hun leefwereld groter maken. De pedagogisch medewerkers stemmen de
activiteiten voor deze kinderen meer af op hun behoeften.
Wij willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen tot mondige, zelfstandige en
onafhankelijke mensen met een eigen persoonlijkheid. Dit doen we door situaties te creëren die
ervoor zorgen dat kinderen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren, hun eigen individuele
mogelijkheden kunnen ontdekken en samen te leven met anderen.
Wij zijn met trots een Sterre opvang! Een aantal zeer ervaren en unieke kinderdagverblijven (0 tot
4 jaar) en bso’s (4 tot 12 jaar) in Tilburg hebben zich verenigd in de naam Sterre Kinderopvang. Wij
zijn niet in een hokje te plaatsen, we laten ons eigen geluid horen in een gedeelde visie met de
andere Sterre locaties . We zijn ervan overtuigd dat je een kind, kind moet laten zijn. Ze zelf de
wereld ontdekken zonder al teveel sturing. Wél met de juiste begeleiding van volwassenen die zorgen
voor een omgeving die ze in verwondering brengt, uitdaagt en waarin ze zich veilig en geborgen
voelen.
We leren elke dag door het kijken naar de kinderen. We volgen de kinderen en gaan uit van hun
mogelijkheden, talenten en interesses. We passen ons aan hun tempo aan. Plastic speelgoed en
kleurplaten hebben we niet. Wel een prachtige ontdekkingstuin waarin onze kinderen op onderzoek
kunnen gaan, ook als het regent. De natuur en het buiten zijn vinden we namelijk heel belangrijk.
Baby's snoezelen terwijl er voor ze gezongen wordt. Peuters zitten achter een leeg vel papier met
allerlei (bij voorkeur natuurlijke) materialen om zich heen. Om hun fantasie te prikkelen. De kinderen
betrekken we actief bij de natuur, dieren en planten, alles wat groeit en bloeit. We bieden veel
buitenactiviteiten aan, sport en spel maar ook tuinieren. We praten met kinderen over alles wat ze
zien, beleven en fantaseren. We laten kinderen steeds meer zelf keuzes maken en maken hen mee
verantwoordelijkheid voor natuur en omgeving.
Op onze locatie leggen wij het accent op samen spelen en zelf de wereld ontdekken, op
buiten spelen, de natuur, creatieve activiteiten, open deuren activiteiten, samen koken, diversiteit
en natuurlijke materialen. Hiernaast zorgen wij samen met een aantal externe partners wekelijks
voor afwisselende activiteiten als muziekles en peuteryoga.
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Pedagogische basisdoelen
Tijdens de opvangdagen volgt iedere groep een eigen dagritme waarin verzorging en opvoeding,
aansluitend bij het pedagogisch beleid, een plaats hebben. Wij sluiten aan bij de pedagogische
basisdoelen, zoals opgenomen in de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen.
Wij bieden emotionele veiligheid door te zorgen voor een goede sfeer, o.a. door interesse tonen,
humor, zorgen voor elkaar, positief kijken, luisteren en oogcontact maken. Maar ook door duidelijk
en consequent te zijn, uitleg te geven, kinderen serieus te nemen en bij een afspraak of huisregel te
betrekken. We zijn eerlijk en bieden structuur door een vast dagprogramma. We creëren momenten
van rust in kleine groepjes en maken plezier met activiteiten in een veilige maar wel stimulerende
omgeving waarbij de vaste groep kan worden los gelaten en in ruimtes en met kinderen van andere
groepen kan worden gespeeld.
De emotionele veiligheid wordt ook gewaarborgd door een startmoment, tafelmomenten en pauzes
in de eigen groep met een eigen pedagogisch medewerker. We kletsen samen met de kinderen over
hoe het gaat met iedereen. De pedagogisch medewerker neemt even tijd en stelt vragen over hoe
de dag of het weekend was, hoe de kinderen zich voelen, hoe het thuis gaat, wat ze willen gaan
doen, hoe het met het spel of groepsactiviteit gaat waarmee ze mee bezig zijn. En als het nodig is
maken we een praatje met individuele kinderen. We geven regelmatig een knipoog, aai over de bol
of een schouderklopje, waardoor we de kinderen laten voelen dat we ze zien en waarderen, we geven
complimenten en motiveren kinderen om ook elkaar een complimentje te maken. We nemen de
kinderen serieus en betrekken hen bij het activiteitenprogramma en de keuzemogelijkheden. Door
persoonlijke aandacht en flexibel om gaan met het dagprogramma en door kinderen de ruimte te
geven om ook alleen te kunnen zijn of alleen te spelen voelen de kinderen zich gezien en
gewaardeerd.
Baby’s hebben een rustig hoekje, waar ze ongestoord rond kunnen kruipen. We zorgen tijdens de
voeding en verschoning dat er oogcontact is, er vindt zo één op één interactie plaats. Er wordt bewust
tijd gemaakt voor fysiek contact met iedere baby. We zijn beschikbaar door op de grond te zitten,
liggen, en we spelen mee.
De dreumesen moeten de mogelijkheid hebben om hun zelfstandigheid te ontwikkelen.
En de peuters moeten bijvoorbeeld de ruimte krijgen om uitdagende materialen te gebruiken, zonder
dat het gevaarlijk wordt voor de kleinere kinderen.
Voor jonge kinderen bied voorspelbaarheid veel steun en veiligheid. We praten tegen kinderen van
alle leeftijden. Leggen uit wat we gaan doen en aangepast op de leeftijd ook waarom we iets doen.
We volgen een vast dagritme met veel herhaling en rituelen.
Bij Leijpark laten we onze communicatie met kinderen inspireren door de methode van Thomas
Gordon. Hierbij gaan we uit van een gelijkwaardige relatie waarbij minimaal gebruik wordt gemaakt
van een machtspositie. We praten vanuit de ik-boodschap, waarmee we een driedelige boodschap
geven aan de kinderen. Je persoonlijke gevoel of belemmering vertel je. Het gedrag van de ander
dat, dat gevoel oproept. De reden waarom het gedrag dat gevoel oproept; je wilt misschien een
bepaald doel bereiken dat door het gedrag van de ander niet lukt en dat geeft je een onprettig
gevoel. Vervolgens kun je afsluiten met een gedragsalternatief.
Dit omdat we er van uit gaan dat kinderen niet bewust ongewenst gedrag vertonen, maar op dat
moment een behoefte hebben waarvoor ze zelf (nog) geen gedragsalternatief kunnen bedenken. Met
deze communicatiemethode zal het kind zich gerespecteerd voelen en het zal de emotionele
veiligheid ten goede komen.
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We stimuleren de persoonlijke ontwikkeling door kinderen te ondersteunen, uit te dagen,
belangstelling te tonen en complimenten te geven.
Bijvoorbeeld jonge kinderen bij het bewegen, omrollen, optrekken e.d., en het oudere kind dagen
we uit tot klimmen, glijden, rennen, fietsen of dansen. We stimuleren kinderen als ze iets nieuws
proberen door een gevarieerd en voldoende uitdagend aanbod, we geven hen de tijd daarvoor en
forceren niets. Door te kijken wat kinderen nodig hebben voor hun ontwikkeling bieden we
activiteiten aan, vanuit ons VVE-programma Startblokken.
Onze dagverblijfgroepen zijn ingericht met activiteitenhoeken en we werken regelmatig met thema’s
die zichtbaar zijn in de groep. We zorgen voor afwisselend en ontwikkeling stimulerend spelmateriaal
dat de kinderen ook zelf kunnen pakken. We werken graag met ‘onaf’ natuurlijk materiaal, waar
kinderen hun fantasie op los kunnen laten. En we hebben een aparte rustige en veilige plek voor de
allerkleinsten. We gebruiken ook andere ruimtes op onze locatie, zoals de speelhal, voor
gezamenlijke activiteiten met kinderen van andere groepen.
Op onze locatie worden we geïnspireerd door de werkwijze van Emmi Pikler. We vinden
bewegingsvrijheid erg belangrijk en laten de kinderen, hoe klein ze ook zijn, graag vrij spelen. We
streven naar een samenwerking en prettig contact op gelijk niveau. We zorgen voor voldoende keuze
mogelijkheid en laten de kinderen hun eigen grenzen onderzoeken. Dit binnen de grenzen van de
veiligheid. Door de kinderen individueel te observeren kunnen we inspelen op de specifieke behoefte
van de kinderen en de ontwikkeling op maat begeleiden. Het ene kind heeft motorisch meer uitdaging
nodig het andere juist op emotioneel gebied. We bieden aan maar laten altijd de keuze aan het kind
of deze erin mee wil gaan. Zo gaan we uit van de eigen interesse van het kind en de persoonlijke
ontwikkeling van ieder uniek kind. Zelfstandigheid speelt bij peuters een grote rol. We bieden de
kinderen de mogelijkheid zelf te leren en te groeien. Ook in de dagelijkse handelingen. Een peuter
kan met de juiste begeleiding en voorwaarden best zelf zijn boterham smeren of zijn handen wassen.
Misschien niet zoals volwassenen denken of vinden dat het hoort, maar juist die autonomie van het
zelf mogen proberen en leren geeft kinderen het zelfvertrouwen en oplossend vermogen.
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De sociale ontwikkeling van kinderen stimuleren we door kinderen actief uit te nodigen om mee te
spelen. We betrekken kinderen bij elkaar helpen of troosten. We stimuleren en ondersteunen
kinderen bij het sluiten van vriendschappen. We helpen kinderen die het wat moeilijk vinden om
contacten te maken met andere kinderen en zoeken samen aansluiting. We benutten de start en
tafelmomenten of pauzemomenten in de eigen groep voor een contactmoment van de kinderen met
elkaar en met de pedagogisch medewerker op de groep. We kletsen even bij, gaat het goed met
iedereen? Weten de kinderen wat ze gaan doen en met wie ze willen spelen? We bieden regelmatig
activiteiten in kleinere groepjes van een bepaalde leeftijd of ontwikkelingsniveau zodat ze met
leeftijdsgenootjes kunnen spelen. Kinderen leren vooral van en met elkaar.
Voor baby’s doen we dat bijvoorbeeld wanneer de baby op schoot ligt ‘grappige’ gesprekjes te
voeren, gekke geluiden maken, vreemde gezichten te trekken en we zorgen dan ook voor momenten
van rust, zodat het kind terug kan ‘praten’. We zingen spelletjes of rijmpjes. We vinden het belangrijk
als baby’s samen in een (grond)box liggen naar elkaar kunnen kijken en voelen. Zo kunnen baby’s
in hun eigen beweegruimte toch in contact komen met anderen. Of ze zitten bijvoorbeeld in de
kuipstoeltjes tegenover elkaar waarbij de voeten elkaar net raken en ze elkaar zo kunnen ontdekken.
Zodra het kind kan kruipen is het geweldig om achter elkaar aan te kruipen, ‘vangspelletjes’ te spelen
of hele simpele verstopspelletjes.
Bij de oudere kinderen zijn er twee aspecten waar we altijd een balans in zoeken. Pedagogisch
professionals zijn er om te helpen als een ruzie niet opgelost wordt of oneerlijk is. Maar aan de
andere kant vinden we het heel belangrijk dat ze dat zelf leren doen.
Onze actie hangt vaak af van de mate van gevaar. Is het een oneerlijke strijd of kan er serieus
letsel ontstaan dan grijpen we altijd in. Maar is de situatie onschuldig en zijn het vooral de
emotionele ontwikkelingen die mee gaan doen in de sociale situatie, laten we de kinderen vaak zelf
uitzoeken wat de beste oplossing is. Deze manier is ook terug te zien in ons kindbeeld:
Kinderen zijn creatief in het vinden van oplossingen. Ze zijn dan ook, steeds meer gedurende hun
ontwikkeling, in staat aan hun eigen behoefte te voldoen en hun eigen oplossingen te vinden. Ze
hebben ruimte nodig om risico’s te nemen en te leren van hun fouten.
We werken aan de overdracht van waarden en normen in ons pedagogisch handelen, we benoemen
bijvoorbeeld verschillen zonder te oordelen. We leren kinderen om met zorg om te gaan met elkaar,
dieren en planten maar ook met spullen. Alles wordt heel gehouden en op de vaste plek opgeruimd.
Op iedere groep zijn regels en wij leven die zelf consequent en op de juiste manier na. We betrekken
de kinderen actief bij onze regels en afspraken en we gaan zoveel als mogelijk uit van wat wel kan,
we geven uitleg en zoeken een alternatief als iets niet kan. Goed voorbeeld doet goed volgen. We
laten zelf zien hoe wij situaties aanpakken en hoe wij ons aan de regels houden. Hierdoor wordt het
voor kinderen logisch dit ook te doen.
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Pedagogisch beleidsmedewerker/ coach
Wij verhogen de pedagogische kwaliteit door structureel in te zetten op coaching en beleid.
Binnen onze locaties wordt dit inhoud gegeven door enerzijds het vormgeven, evalueren en
implementeren van het pedagogisch beleid en anderzijds het verhogen van de pedagogische kwaliteit
door coaching van de pedagogisch professionals.
Het pedagogisch beleid omvat al het beleid dat raakt aan de pedagogische praktijk. Hierbij is er
aandacht voor het bewaken en invoeren van beleidsvoornemens zodat iedere medewerker werkt
volgens onze pedagogische visie. De coaching van de pedagogisch professionals vindt structureel
plaats binnen onze overlegstructuur en op de groep door het geven van voorbeelden, tips en nadere
uitleg in het contact met kinderen, ouders/ verzorgers en collega’s en bij de dagelijkse
praktijkwerkzaamheden.
Aan het begin van ieder kalenderjaar zal vastgesteld worden hoeveel uren er beschikbaar gesteld
worden voor beide functietaken en wordt dit schriftelijk vastgelegd.
Uiteraard wordt er voldaan aan de kwalificatie-eisen, om deze rol te kunnen vervullen. Tevens wordt
er zorggedragen voor de nodige bijscholing om te kunnen blijven afstemmen op nieuwe inzichten en
ontwikkelingen.
Bij Sterrekinderopvang Leijpark is Anouk Melotte de pedagogisch beleidsmedewerker/ coach.
Zij houdt zich vooral bezig met zijn:

Coachen en ondersteunen pedagogisch medewerkers in het pedagogisch handelen op de
groep. Dit kan op diverse manieren, door te observeren of meedraaien op de groep,
individuele coaching gesprekken, deelname bij een (deel van) groeps-of teamoverleg,
waarbij het gaat over het pedagogisch handelen of een beleidsonderwerp;

Maakt een jaarplan/coaching plan dat periodiek wordt besproken met de directeur van de
locatie en daar waar nodig bijgesteld;

Jaarlijks de inhoud van het borgdocument VVE evalueren en bijstellen;

Jaarlijks de inhoud van het scholingsplan evalueren en bijstellen. Adviseert de directeur over
eventuele (bij)scholing of deskundigheidsbevordering van pedagogisch professionals;

Ondersteunen van pedagogisch professionals in het werken met het kind volgsysteem KIJK!
0-7 jaar;

Adviseert pedagogisch professionals over de begeleiding van kinderen met zorgvragen in de
groep. Daarbij gaat het niet op de zorg coördinatie, maar om praktische tips hoe om te gaan
met de zorgvraag in het dagelijks handelen;

Ondersteunt directeuren met betrekking tot het actueel houden en aanpassen van het
pedagogisch locatieplan.

Overig: deelnemen aan relevante overleggen, schriftelijke verslaglegging van gesprekken,
meedenken over aanschaf spelmateriaal en inrichting speelhoeken.
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Mentorschap
Op ons kinderdagverblijf werken we met mentorschap. Ieder kind wordt gekoppeld aan een
pedagogisch professional die vast op de groep van het kind werkt. Tijdens de intake wordt ouders
verteld wie de mentor is van hun kind. Ook is de naam van de mentor vermeld in de Konnekt-app,
ons digitale platform voor het contact met alle ouders. Uitgangspunt is dat de mentor het
intakegesprek doet. Als de mentor niet zelf het intakegesprek heeft gedaan neemt hij / zij het
initiatief voor een nader kennismakingsgesprek met de ouders in de eerste weken na de start van
hun kind op de groep.
Ook aan het kind zelf wordt duidelijk gemaakt wie zijn of haar mentor is. Voor de allerjongsten op
het dagverblijf zorgt de mentor voor extra individuele contactmomenten met het kind, bijv. tijdens
de verzorging. Zodat het kind de mentor leert kennen en vertrouwen en andersom de mentor het
kind leert kennen. Alle vaste professionals van de groep zijn natuurlijk nauw betrokken bij het kind.
Zij zullen alle kinderen evenveel aandacht en toewijding geven en geen onderscheid maken in het
dagelijkse werk. Het mentorschap is vooral belangrijk om een aanspreekpunt te hebben en de
algemene ontwikkeling van een kind goed te kunnen volgen.
Uitgangspunt is dat de mentor bij voorkeur twee maar tenminste één dag per week op de groep van
de mentorkinderen is ingepland. De mentor onderhoudt intensief contact met haar directe collega’s
en krijgt zo nodig een overdracht van bijzonderheden van de kinderen van wie hij / zij mentor is.
De mentor onderhoudt de contacten met de ouders van de kinderen van wie zij mentor is. Op verzoek
van ouders maar ook op eigen initiatief bespreekt de mentor met de ouders hoe het gaat met hun
kind. Of het kind zich prettig en veilig voelt in de groep en hoe het kind zich gedraagt en ontwikkelt.
De mentor doet tenminste jaarlijks een volledige observatie en gebruikt hiervoor een observatie
instrument. Zij nodigt ouders uit voor een gesprek over deze jaarlijkse observatie. Op het Leijpark
werken we met het kind volgsysteem KIJK!
De mentor is verantwoordelijk voor de overdracht van 4-jarigen naar de basisschool. Dit is tenminste
een schriftelijke overdracht van welbevinden en ontwikkeling. Uitgangspunt is dat de mentor een
afsluitende gesprek met ouders heeft en uitleg geeft over de overdracht.
Voor de overdracht gebruikt de mentor KIJK!. Als de basisschool met KIJK! werkt wordt het kind
‘verhuisd’ binnen KIJK!. De school kan de registratie ophalen en in kijken. De overdracht van het
kind wordt doorgestuurd naar school of meegegeven aan de ouders. Als de school niet met KIJK!
werkt wordt de laatste KIJK!-rapportage als overdracht aan ouders meegegeven met verzoek te
delen met school. Als er extra aandacht gevraagd wordt van school voor de ontwikkeling van een
kind doet de mentor een aanvullende mondelinge overdracht, een zogenaamde warme overdracht
ter ondersteuning van de schriftelijke overdracht. Natuurlijk altijd in overleg en met toestemming
van ouders. Dit alles natuurlijk alleen met toestemming van ouders.
Als er tussentijds dingen in het gedrag of de ontwikkeling van het kind opvallen wordt dit in eerste
instantie door de mentor besproken met de ouders. Indien gewenst kan de directeur van ons
kindercentrum aansluiten bij dit gesprek van de mentor met ouders. De directeur neemt de
verantwoordelijkheid van de mentor over als er samen met ouders vervolgstappen in zorg en
ondersteuning nodig zijn. De mentor blijft natuurlijk betrokken. We volgen hierin ons zorgprotocol.
Bij opvallende dingen in gedrag of ontwikkeling legt de mentor in overleg en met toestemming van
ouders en de directeur het eerste contact met de intern begeleider van de GGD.
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Groepen en leeftijdsopbouw op onze locatie
Leijpark heeft 4 stamgroepen. Dwergen, Elfjes, Kabouters en Draken. Op alle groepen mogen
maximaal 16 kinderen worden opgevangen van 0-4 jaar.
De Dwergen zijn geopend op: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Op dit
moment worden er maximaal 10 kinderen opgevangen in de leeftijd van 0-3 jaar.
De Elfjes zijn geopend op: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, en vrijdag. Op dit
moment worden er maximaal 10 kinderen opgevangen in de leeftijd van 0-3 jaar.
De kabouters zijn geopend op: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Op dit
moment worden er maximaal 16 kinderen opgevangen in de leeftijd van 2-4 jaar.
De Draken zijn geopend op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op dit moment
worden er maximaal 12 kinderen opgevangen in de leeftijd van 0-4 jaar.
Het is mogelijk dat de groepssamenstelling of leeftijdsindeling vanwege veranderende wet- en
regelgeving of pedagogische, organisatorische en/of bedrijfseconomische redenen opnieuw wordt
ingedeeld. Ouders worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Werkwijze bij brengen van kinderen
Vanaf 7.00 uur is KC Leijpark geopend en starten we altijd in de groep van de Dwergen. Om 8.00
uur, of als het drukker in de groep wordt gaan we met de kinderen naar de eigen groepen. Elke
stamgroep heeft vaste pedagogisch medewerkers. Tijdens het brengen kunnen ouders en
pedagogisch medewerkers informatie uitwisselen over het kind. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld
vertellen of het kind nog iets heeft meegemaakt of dat we met speciale zaken rekening moeten
houden. Mocht dit zijn dan horen wij dat graag. Wij kunnen dan eventueel de gehele dag inspelen
op eventuele behoeften van de kinderen. We werken met een speciale App voor de ouders, hierin
kunnen ouders informatie betreffende hun kind(eren) communiceren met de pedagogisch
professionals. We maken foto’s en versturen deze naar de ouders. Ouders moeten hiervoor
toestemming geven.

Werkwijze bij afscheid nemen
Wanneer de ouder aangeeft dat het tijd is om te gaan, neemt de pedagogisch medewerker het kind
over. Samen zwaaien we nog even bij het raam. We vertellen het kind daarna dat de ouder gaat
werken en dat het weer wordt opgehaald na het spelen en slapen. We laten het kind duidelijk afscheid
nemen: dit voorkomt dat het, na een poosje spelen, er plotseling achter komt dat de ouder weg is.
Als een kindje moeite heeft met afscheid nemen, adviseren we de ouder het afscheid kort te houden.
Na het afscheid nemen gaat het kindje spelen eventueel geven we suggesties waar het kind mee kan
spelen. De kinderen mogen zelf kiezen waarmee ze willen spelen. Er staat ook vaak al wat speelgoed
klaar bij binnenkomst.

Werkwijze met buiten spelen
We gaan elke dag minimaal één keer naar buiten. Lekker spelen in de ontdektuin, naar het Leijpark
of boodschappen doen. We zetten soms fietsjes of karren en zandbakspeelgoed buiten om fijn te
spelen in onze tuin. De “grote” tuin heeft toegang tot klimmen, klauteren, glijden, scheppen en
ontdekken. Er is een overdekt stuk waardoor kinderen ook bij minder weer kunnen kiezen of ze
beschut onder de overkapping willen spelen of juist lekker in de regen. Er bestaat geen slecht weer
om buiten te spelen. We spelen dan ook het hele jaar gewoon lekker buiten. We hebben
regenbroeken en laarzen zodat kinderen in alle weersomstandigheden lekker buiten kunnen spelen.
Wat is er nu fijner dan in de plassen stampen en van een glijbaan zo in de modder glijden. Wij zorgen
dat kinderen weer schoon naar binnen gaan. We vragen u hierbij om een reserve setje kleding in het
mandje te leggen en geen kleding aan te geven die niet vies mag worden. We willen de kinderen alle
vrijheid geven om te ontdekken en te spelen en willen de kinderen niet de beperking geven niet ‘vies’
te mogen worden.
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De babytuin is een plek waar de allerjongste kinderen kunnen spelen en ontdekken. Dit stuk tuin is
met een laag hek gescheiden van de grote tuin waardoor er wel interactie is tussen de grotere en
kleinere kinderen. Maar ook de veiligheid van de baby’s kan worden gerealiseerd en de
bewegingsvrijheid van de grotere kinderen niet wordt beperkt. Het heeft kunstgras waardoor zelfs
de jongste kinderen buiten op de grond kunnen liggen. In deze tuin hebben we een buiten keuken
en een schuur met allerlei ontdekkingsmateriaal speciaal voor de aller kleinsten. Er kan ook voor
gekozen worden alle kinderen mee de grote tuin in te nemen, er zijn wandelwagens en
kinderwagens beschikbaar om ook met de aller kleinsten de grote tuin te ontdekken.
Achteraan in de tuin is nog een afgesloten stuk tuin dat vanuit de Draken groep te bereiken is. Ook
hier is een zandbak, wilgenhutje en genoeg ruimte om te klimmen, klauteren, rennen en fietsen.
In het voorjaar geven we de plantjes, bloemen of zelf geplante groente water. We maken
moddersoep in de buitenkeuken en verkopen ijsjes vanuit de klimboom. Buiten kunnen de kindren
tekenen op de stoep, bij goed weer “picknicken”, lezen, muziek maken, rond rennen of bij
regenachtig weer lekker in de plassen stampen.

Werkwijze met binnen spelen

Als we binnen spelen doen we dat in de groepsruimten of op de gang. Er is een thema hoek en een
bibliotheek in de gang. De groepsruimtes zijn zo ingericht dat de ruimte en het materiaal zelf
uitdaging en nieuwsgierigheid opwekt bij de kinderen. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod.
Er is klim en klauter materiaal voor de grove motoriek, Bouwmateriaal voor de fijne motoriek, een
huishoek voor de fantasie en rollenspel, puzzels en spelletjes voor de cognitieve ontwikkeling en er
is allerlei (natuurlijk) knutsel en ontdekmateriaal voor de expressie en creatieve ontwikkeling. De
ruimtes en het materiaal zijn zo ingedeeld dat de ruimte als derde pedagoog fungeert.
Op de gang zijn een thema hoek en een bibliotheek met leeshoek. De Thema hoek wisselt met alle
thema’s mee. Soms is het een winkel, soms een ziekenhuis of een camping. Kinderen kunnen hier
vrij spelen onder toezicht van een pedagogisch professional. Er kunnen kleine groepjes kinderen
mee naartoe genomen worden voor een specifieke verdiepende activiteit of een grotere groep om
gezellig samen te spelen. In de leeshoek kiezen we samen boekjes. Ook hier wordt afwisselend
gekozen voor een grotere groep of juist een paar kinderen of zelfs individueel.

De werkwijze met dagritme
Een goed dagritme komt tegemoet aan de basisbehoeften van kinderen, omdat het hen structuur
en veiligheid biedt.
Bij alle groepen proberen we nauw aan te sluiten bij de individuele behoeften van een kind en de
wensen van de ouders. De kleinste baby’s krijgen alleen maar flesvoeding en volgen daardoor hun
eigen ritme, niet het dagprogramma van de groep. Naarmate de kinderen ouder worden, nemen ze
steeds meer deel aan het dagprogramma van de oudere kinderen. Ieder kind is uniek en ontwikkelt
zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Wij zijn daarbij aanwezig en proberen de kinderen
op allerlei manieren te stimuleren. Op deze manier schep je een band en verdien je het vertrouwen.
Ook bij de peuters kijken we naar de individuele behoefte en naar wat ze wel en niet kunnen. Wij
zijn hierbij aanwezig en proberen hun ontwikkeling te stimuleren door ze zoveel mogelijk prikkelingen
en uitdagingen te geven. Denk hierbij aan het stimuleren van zelfredzaamheid en het vertrouwen
dat ze hierdoor krijgen. Al pratend worden ze overal bij betrokken en op die manier gestimuleerd.
Bijvoorbeeld door samen het fruit en de bekers te halen, zelf de jas aan te trekken, zelf aan- en
uitkleden, speelgoed opruimen, etc.
Het dagprogramma ziet er als volgt uit:
7.00-8.00 uur
Openen in de groep Dwergen. Tijd voor overdracht met ouders, kinderen
kunnen lekker op ontdekking gaan.
8.00 uur
Om 8.00 uur is van elke groep een pedagogisch medewerker en gaan alle
kinderen naar de eigen groep.
9.00 uur
Alle leidsters en kinderen van die dag zijn aanwezig en er wordt aan het
dagprogramma begonnen.
9.15-9.30 uur
Samen met de grotere kinderen opruimen. Er wordt gekeken of alle kinderen
er zijn. Als dit niet het geval is, worden de desbetreffende ouders gebeld.
9.30-10.00uur
Aan tafel om liedjes te zingen, een boek te lezen, verjaardag te vieren, et
cetera. Hierna zingen we het fruitliedje en eten we fruit en drinken we water
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of thee. We poetsen de handjes en het gezicht en sluiten het tafelmoment af
met een vast liedje.
10.00-10.15uur
Tijd voor een verschoonronde. Kinderen die zindelijk zijn mogen naar de wc
en kinderen die kunnen lopen gaan ook mee en mogen als ze willen ook even
op de wc en krijgen een schone luier. De kleinere kindjes krijgen op de
commode een schone luier.
10.30 uur
Kinderen die twee keer slapen gaan nu naar bed. Voor de andere kinderen is
er tijd voor activiteiten. Ieder op z’n eigen groep, buiten spelen, vrij spel of
in de centrale speelhal. Alle kinderen van de groep worden hierbij betrokken,
de allerkleinsten kunnen in een wipstoeltje of op schoot ook bij de activiteit
aanwezig zijn en de wat oudere baby’s mogen naar eigen kunnen en
ontwikkelingsniveau meedoen.
11.30-12.30 uur
Samen met de grotere kinderen opruimen en aan tafel om brood te eten en
melk te drinken. De kinderen die geslapen hebben en wakker worden gaan
gezellig mee aan tafel. De grotere kinderen wassen zelf hun handen, de
kleinere kindjes helpen we of poetsen we met een snoetenpoetser. De
kinderen mogen eerst iets op hun boterham kiezen. De grotere kinderen
mogen zelf de boter op hun brood smeren. We letten op ongezonde suikers
en bieden deze niet aan: wel de natuurlijke suikers bv. stroop.
We wachten op elkaar tot iedereen een boterham heeft. We zingen het eeten drinkliedje en dan kunnen we gaan eten. Na het eten en drinken poetsen
we de handen en het gezicht en sluiten we af met een vast liedje.
12.30-12.45 uur
Tijd voor een tweede verschoonronde (zie 10.00-10.15 uur).
12.45-14.30 uur
Kinderen die maar een keer slapen, gaan nu naar bed. Ze worden
gestimuleerd zichzelf uit te kleden. Voor alle andere kinderen die wakker zijn
worden er rustige activiteiten aangeboden. De pedagogisch medewerkers
hebben om de beurt pauze.
14.30-15.15 uur
De kinderen die geslapen hebben, worden weer wakker. Ze mogen naar de
wc en/of krijgen een schone luier. Kinderen die twee keer slapen gaan aan
tafel. We zingen het eet- en drinkliedje en de kinderen eten een gezond
tussendoortje en drinken water of thee. Daarna is er een verschoonronde en
gaan ze naar bed. Voor de andere kinderen is nu ook de tijd om vrij te spelen.
15.15-15.30 uur
Samen met de grotere kinderen opruimen. We zingen het opruimliedje.
15.30-16.00 uur
Tafelmoment. We zingen het eet- en drinkliedje. Er wordt een gezond
tussendoortje gegeten en water of thee gedronken. We poetsen de handen
en het gezicht en sluiten af met een vast liedje. Vanaf 16 uur is het tijd voor
de groentehapjes van de kinderen tot een jaar.
16.00-16.30 uur
Er wordt eventueel nog een kleine activiteit aangeboden of we gaan lekker
buiten spelen.
16.30-18.30 uur
We doen nog een verschoonronde. In deze tijd mogen de kinderen vrij
ontdekken binnen of bij mooi weer blijven we buiten. Tussendoor worden er
kinderen opgehaald. Rond 17.45-18.00 worden de groepen weer
samengevoegd als het kindaantal het toelaat. De baby’s volgen hun eigen
ritme. In overleg met ouders bespreken we de eet- en slaapmomenten.
Een goed dagritme komt tegemoet aan de basisbehoeften van kinderen, omdat het hen structuur,
veiligheid biedt. Het dagritme sluit aan bij de ontwikkeling van de kinderen; bij baby’s sluit het aan
bij hun bioritme van thuis en naar mate kinderen ouder worden, kunnen ze zich beter aanpassen
aan het ritme van de groep.
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Buiten slapen
In onze tuin staat 4 buitenbedjes met dubbele slaapplek. We bieden kinderen tot 2 jaar de
mogelijkheid om buiten te slapen. We hebben hiervoor de checklist “Veilig Buiten Slapen” gebruikt
en houden ons aan “de voorwaarden voor buiten slapen” (beiden op te vragen bij de directeur). De
bedjes staan in de tuin, zichtbaar vanuit de groepen Dwergen, Elfjes en Draken. Pedagogisch
professionals hebben zicht op de bedjes. Speciale slaapzakken voor de winter worden verzorgd door
onze kinderopvang. Kinderen kunnen de blaadjes horen ruisen en de vogels zingen. Frisse lucht is
goed voor de longen en zorgt voor een goede en diepe slaap. Kinderen kunnen bij een temperatuur
tussen de 0 en de 25 graden in de buitenbedjes slapen. We bespreken met ouders de mogelijkheid
om buiten te slapen en vertellen hun onze richtlijnen, uitgangspunten en voorwaarden (vastgelegd
in ons Veilig Slapen Protocol). Deze bedjes worden alleen gebruikt bij schriftelijke toestemming van
de ouders. Dit wordt bij de intake besproken, maar kan op een later tijdstip altijd veranderd worden.

Intake, wennen en doorstromen
Wanneer kinderen nieuw starten op onze locatie is er een intakegesprek met ouders waarin we
zoveel mogelijk informatie vragen over het kind om het wennen zo passend mogelijk te
organiseren. Wij vertellen ouders hoe wij werken en sluiten graag zo goed mogelijk aan bij thuis.
Kinderen kunnen in overleg met ouders een aantal dagdelen komen wennen en nemen bv. knuffels
of foto’s mee. Bij doorstroom naar andere groep doen we dat zo geleidelijk mogelijk en betrekken
daar kind en ouder actief bij door vooraf en achteraf te bespreken. Samen met de medewerker
gaat het kind vanuit de eigen groep verschillende keren een kijkje nemen in de nieuwe groep.
Ouders met flexibele kinderopvang zijn op de hoogte dat hun kind(eren) in een 2de groep geplaatst
kunnen worden.

Aanvraag extra dagdelen of ruildagen.
Extra opvang of een dag ruilen is een service en is alleen mogelijk als er ruimte is in de eigen groep
en er geen extra inzet van personeel nodig is.
Hierin wordt ook de pedagogische kwaliteit voor het kind meegenomen. Zijn er bijvoorbeeld bekende
kindjes op de groep en is er een bekend pedagogisch professional aanwezig? (vaste gezichten
principe). Extra dagdelen of ruil dagen worden aangevraagd via de ouder APP. De eerste twee
dagdelen van extra opvang zijn gratis. Vanwege volle groepen zijn aanvragen voor ruildagen of extra
opvangdagen een service die wij aan bieden op basis van beschikbaarheid. De locatie is druk bezet
waardoor er altijd rekening mee gehouden dient te worden dat een extra dag of ruil dag niet mogelijk
is.

Open deurenbeleid
Onze visie op het open deurenbeleid is tweeledig:
Ten eerste biedt het een meer natuurlijke afspiegeling van de belevingswereld van het kind. Er mag,
net als thuis, in diverse ruimtes gespeeld worden en zodoende krijgen kinderen meer kansen om de
wereld om zich heen te ontdekken. Zij maken kennis met meerdere activiteiten en spelen met ander
speelgoed dan op de eigen groep. Ook komen kinderen in contact met kinderen uit andere groepen.
Ten tweede zorgt het open deurenbeleid ervoor dat doorstroom naar of tijdelijke opvang in een
andere groep voor kinderen makkelijker wordt. Kinderen kennen de andere ruimtes, andere kinderen
en andere pedagogisch professionals al een beetje.
Op onze locatie hebben wij het open deurenbeleid als volgt vorm gegeven: Kinderen van de
Kabouters en de Draken kunnen samen spelen als de deur open staat. Dit gebeurt in de ochtend als
er op beide groepen een vaste Pedagogisch professional aanwezig is. Het eetmoment is in de eigen
groep, de kinderen worden tijdig hierover geïnformeerd. Kinderen kunnen hun spel nog even
afmaken of eventueel opruimen waarmee ze hebben gespeeld.
De kinderen van de Dwergen en de Elfjes spelen samen als de deur open staat.
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Stamgroepen
Ieder kind heeft zijn eigen stamgroep. De groep waar de opvang van het kind altijd plaats vindt.
Dit is ook de groep met de vaste mentor van het kind. Hiernaast heeft iedere groep ook een 2e
stamgroep. Als groepen samen gevoegd worden zullen dit altijd groepen zijn die de andere groep
als de tweede stamgroep hebben. De stamgroep verdeling is op onze locatie als volgt ingedeeld.
De Dwergen zijn de tweede stamgroep voor de Elfjes. De Elfjes zijn de tweede stamgroep voor de
Dwergen. De Kabouters zijn de tweede stamgroep voor de Draken. De Draken zijn de tweede
stamgroep voor de Kabouters.

Locatie-overstijgend opvangen van kinderen
We verstaan onder locatie-overstijgend opvangen dat kinderen op meerdere locaties van onze
koepelorganisatie, de Kinderopvanggroep, kunnen worden opgevangen. Bijvoorbeeld tijdens
vakanties, op rustige dagen, tijdens schoolvrije dagen of tijdens periodieke verbouwingen, renovaties
en onderhoud van de vaste eigen locatie.
Deze mogelijkheid is in het contract tussen ouder en directeur van het kindercentrum opgenomen
met vermelding van de verschillende situaties en gedurende welke periode het kind waar wordt
opgevangen. Het betreft altijd tijdelijke, vooraf geplande en met ouders besproken situaties.
Wij kunnen ook activiteiten voor kinderen bieden op een andere locatie in het kader van ons Open
Deurenbeleid, zonder dat dit in een contract is opgenomen. Immers, de daadwerkelijke opvang vindt
steeds plaats vanuit de vaste eigen opvanglocatie. Er is dan geen sprake van locatie-overstijgend
opvangen, maar een locatie overstijgende activiteit. Zie onze paragraaf Locatie-overstijgende
activiteiten in ons vervoersbeleid.
Ouders worden natuurlijk altijd geïnformeerd over de activiteiten die we willen gaan doen op een
andere locatie. Dit kan bijvoorbeeld via onze ouderapp Konnect, in een nieuwsbrief of
vakantieplanning. We doen bijvoorbeeld een uitstapje naar een kinderopvanglocatie met dieren of in
de bossen. Altijd eerst met toestemming van de ouder.

Observeren van welbevinden en ontwikkeling van kinderen
Op onze locatie werken we met KIJK!, een landelijk erkend kind volgsysteem voor welbevinden en
ontwikkeling. Tijdens de wenperiode en daarna tenminste jaarlijks, observeert en registreert de
mentor het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen waar zij mentor van is. Dit wordt
vastgelegd in het digitale kind volgsysteem KIJK!. Tussentijds kunnen natuurlijk altijd extra
observaties worden gedaan. Welbevinden en ontwikkeling van kinderen wordt regelmatig met het
eigen team besproken en natuurlijk worden ouders tenminste jaarlijks uitgenodigd voor een gesprek
over de observatie. Doel van het volgen van welbevinden en ontwikkeling en van het werken met
een kind volgsysteem is om de opvang van individuele kinderen maar ook de opvang in de groep als
geheel te verbeteren en te versterken. Dit altijd in goed overleg met ouders.
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Vroegsignalering
Hieronder is beschreven hoe wij bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere problemen
signaleren en ouders kunnen doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere
ondersteuning kunnen bieden. Ook is beschreven hoe de pedagogisch medewerkers zijn toegerust
voor deze taak en op welke wijze zij daarbij worden ondersteund. We verwijzen naar ons zorgprotocol
en het algemene pedagogisch beleid van onze organisatie. We leggen alle stappen vast in het
kinddossier dat we van ieder kind hebben.
We bespreken de mogelijkheden van zorg en opvang voor kinderen die ons opvallen in gedrag en/of
ontwikkeling met ouders en met elkaar als team. We hanteren 3 zorgcriteria:
1.
Welzijn en ontwikkelingskansen voor het kind in deze groep (is het gebaat bij reguliere
groepsopvang en voelt het zich veilig en gezien in de groep?
2.
Welzijn en ontwikkelingskansen voor de andere kinderen uit deze groep waarin het zorgkind
geplaatst is (groepssamenstelling, voldoende aandacht voor het groepsproces, voldoende individuele
aandacht voor alle kinderen)
3.
De praktische mogelijkheden en de vaardigheden van het team (competenties en stabiliteit
van medewerkers om het kind te begeleiden in de groep met de andere kinderen)
We hebben regelmatig kindbespreking op groepsniveau waarin we (bijzonderheden van) kinderen
met elkaar doorspreken. Als een pedagogisch medewerker merkt dat een kind opvallend gedrag
vertoont, bijzonderheden in de ontwikkeling laat zien en/of specifieke zorg nodig heeft, bespreekt
ze dit zo spoedig mogelijk met de ouders. Bijv. tijdens mondelinge overdracht bij haal- en
brengmomenten. En indien mogelijk natuurlijk met het kind zelf. Er kan altijd een aparte afspraak
gemaakt worden voor een gesprek met ouders.
Na overleg met ouders, met collega’s en met de directeur gaan we gericht observeren met ons
observatie-instrument (bijv. KIJK!, Kijken-naar-Kinderen, IKO-formulier of VVE-observatielijsten),
waarbij we ons steeds afvragen wat de functie en betekenis kan zijn van het gedrag wat het kind
vertoont. Dit wordt natuurlijk weer besproken met de ouders. Onze directeur (bege)leidt deze
gesprekken met de ouders. Doel is altijd: afspraken maken hoe we het kind kunnen opvangen in de
groep en hoe we ouders kunnen ondersteunen bij het zoeken naar gespecialiseerde hulp, als dat
nodig lijkt.
Als de zorgen blijven en de gekozen oplossingen en afspraken onvoldoende effectief zijn, bespreekt
de directeur, met instemming van ouders, de zorgen met collega-deskundigen binnen de organisatie
in een Intern Kindgericht Overleg (IKO). Ouders kunnen aansluiten bij dit gesprek.
Vanuit het IKO maken we verdere afspraken over hoe we het kind kunnen opvangen en wat ouders
en wij als opvang nog kunnen doen, bijv. video opnames op de groep / thuis of observaties door de
jeugdverpleegkundige of andere (extern) deskundigen. We bespreken ook hoe we kunnen
ondersteunen bij eventuele verwijzing naar bijv. Loket Vroeghulp, de GGD of maatschappelijk werk.
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VVE op ons kinderdagverblijf
Tilburg is VVE-gemeente. Ons kinderdagverblijf is VVE-gecertificeerd.
Voor de voorschoolse educatie gebruiken we een programma waarin op gestructureerde en
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek
en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Op onze locatie werken we met startblokken.
Voor onze specifieke werkwijze verwijzen we naar ons borgdocument VVE.
De pedagogisch professionals van ons kinderdagverblijf hebben allen een VVE-certificaat of volgen
op dit moment de VVE-scholing. De certificaten voor de VVE-scholing van onze pedagogisch
professionals kunnen op locatie worden opgevraagd.
Op al onze VVE-locaties werken we conform de BKR. Uitgangspunt is dat er altijd twee pedagogisch
professionals met VVE-certificaat op de peutergroep werken of op groepen waarin peuters worden
opgevangen. Bij uitzondering kan een (inval)kracht op de groep werken die nog in opleiding is voor
een basiscertificaat VVE. Op onze locatie is op moment beperkt plaats voor kinderen met een VVE
indicatie. De kinderen met een VVE indicatie komen van 08.00-13.30, 3 dagdelen in de week.

Ouderinformatie
Wij informeren ouders schriftelijk; via de website, via digitale nieuwsbrieven en via de
informatieborden. Mondeling informeren we via de oudercommissie en via diverse oudercontacten
zoals bij rondleidingen en in het kennismakingsgesprek, bij de breng- en ophaalmomenten en in de
individuele kind besprekingen. Indien nodig kan er altijd een extra gesprek worden georganiseerd.
Natuurlijk vinden wij het contact met ouders heel belangrijk. Voor meer informatie over
oudercontacten verwijzen we naar de voetnoot op onze website
www.sterrekinderopvang.nl/leijpark.
Wij werken met de kinderopvang app en we werken met tablets op de groepen. Ouders zijn op de
hoogte van de app en geven toestemming om foto’s te plaatsen op de app. Ouders ontvangen via
de app informatie betreffende de kinderopvang en ontvangen informatie/foto’s van hun kind(eren).
Ouders kunnen ruildagen, extra opvangdagen aanvragen via de app. Aan en afmelden van hun
kindje kan ook via de app. Ouders kunnen berichten/vragen versturen naar de Pedagogisch
professionals.
We hebben afspraken gemaakt met de Pedagogisch professionals over het gebruik van de app. We
zorgen voor een goede balans tussen werken op de tablet en het pedagogische werken op de
groep. Onder meer over hoe vaak bv foto’s worden gemaakt. Het lezen van de berichten van de
ouders. Invullen van het dagboek etc.
De tablets worden alleen gebruikt voor zakelijke doeleinden en we leggen de tablets op een veilige
plek zodat kinderen er niet bij kunnen. Er is op locatie altijd een tablet aanwezig met 4G waardoor
ten alle tijden de gegevens voor de professionals beschikbaar zijn. (ook bij stroomstoring, wifi
problemen of bij ontruiming buiten het pand)
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Gelegitimeerd afwijken van de beroepskracht-kind-ratio
Wij houden ons aan de wettelijke kwaliteitseisen voor het aantal pedagogisch medewerkers op de
groep in verhouding tot het aantal kinderen. Dit is de beroepskracht-kind-ratio, afgekort BKR.
De wet biedt onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om minder pedagogisch medewerkers in
te zetten dan volgens de BKR is bepaald. Tot maximaal 50% van de benodigde personeelsinzet per
opvangdag. Dit is: gelegitimeerd afwijken van de beroepskracht-kind-ratio (BKR).
Dagopvang 0- tot 4-jarigen
Omdat we van 07.00-19.00 geopend zijn biedt de Wet Kinderopvang ons de mogelijkheid om
maximaal 3 uur per dag minder pedagogisch medewerkers in te zetten dan volgens de BKR is
bepaald.
Wij maken op onze locatie gebruik van deze mogelijkheid zodat er ruimte is voor pauzes van onze
medewerkers. Maar ook omdat niet alle kinderen op dezelfde tijd worden gebracht of opgehaald. Om
op een verantwoorde wijze gelegitimeerd af te kunnen wijken van de BKR kunnen we groepen
samenvoegen. Er zijn altijd pedagogisch medewerkers op de groep met de kinderen. We evalueren
het gelegitimeerd afwijken van de BKR tenminste jaarlijks.
We informeren ouders hoe en op welke tijdstippen wij gelegitimeerd af kunnen wijken van de BKR.
We geven ook duidelijkheid over de tijdsblokken waarin we zeker voldoen aan de BKR. Het aantal
pedagogisch medewerkers is dan - conform de BKR - in verhouding tot het aantal kinderen.
Er zijn schema’s voor alle stamgroepen met de tijdstippen waarop we mogelijk afwijken van de BKR.
We geven het schema mee tijdens het intakegesprek en lichten het dan toe aan ouders.
De schema’s zijn als bijlagen bij het pedagogisch locatiebeleid gevoegd.

Ondersteuning in het geval van calamiteiten
Bij calamiteiten kunnen wij te allen tijde terecht bij de beveiliging van het ETZ-Elisabeth
Ziekenhuis. De beveiliging bevindt zich bij de spoedeisende hulp/nachtingang schuin tegenover KC
Leijpark. (nummer van de beveiliging staat in de telefoons van alle groepen)
Wanneer, bij aanvang of afronding van de dag en in de pauzes, één pedagogisch medewerker op de
locatie werkt, in afwijking van de BKR, is er altijd ten minste één andere volwassene in het pand
aanwezig om te ondersteuning bij calamiteiten. Hoe we dit geregeld hebben staat in ons beleidsplan
Veiligheid en Gezondheid.

Vierogenprincipe
We zorgen ervoor dat er altijd een tweede volwassene mee kan kijken of luisteren met een
pedagogisch medewerker als deze alleen op de groep werkt of alleen met een kind of een groepje
kinderen is. Hoe we dit concreet doen is uitgewerkt in ons beleidsplan Veiligheid en Gezondheid.

Pedagogisch locatiebeleid Leijpark 2021

18

Ondersteuning door volwassenen, naast de vaste pedagogisch medewerkers
Op onze locatie werken de volgende volwassenen:
De directeur:
Stuurt het team aan en is regelmatig op de groepen aanwezig om te coachen en te ondersteunen bij
het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen en het versterken van de pedagogische praktijk,
het werken met het kind-volgsysteem (KIJK!) en de overdracht voor 4-jarigen. Ondersteunt zo nodig
bij oudergesprekken en heeft een centrale rol in gesprekken met ouders over opvallend gedrag of
zorg om ontwikkeling van een kind. Zij is pedagogisch bevoegd om op de groep te werken en plant
zichzelf regelmatig in het rooster of valt indien nodig in.
Pedagogisch beleidsmedewerker/ coach
De coach is een HBO-pedagogiek geschoolde medewerker die op VVE-kinderdagverblijven de
pedagogisch medewerkers op groepsniveau onder handen coacht en ondersteunt bij het werken met
het VVE-programma en het kind-volgsysteem (KIJK!), het stimuleren van de ontwikkeling van
kinderen en het versterken van de pedagogische praktijk.
Stagiaires / pedagogisch medewerkers in opleiding:
Op onze locatie wordt regelmatig stage gelopen of zijn er pedagogisch medewerkers i.o. Zij volgen
diverse opleidingen zoals HBO Sociaal Pedagogisch Werk, HBO Pedagogiek, PABO of MBO-opleiding
voor pedagogisch medewerker. Gedurende hun opleiding kunnen we besluiten om stagiaires een
arbeidsovereenkomst te geven om tijdens schoolvakanties of bij calamiteiten in te vallen. De CAO is
hierin leidend. Stagiaires zijn gekoppeld aan een vaste groep om de stabiliteit en duidelijkheid voor
de kinderen en ouders te kunnen waarborgen. Iedere stagiaire krijgt een collega pedagogisch
medewerker als mentor aangewezen die hem/haar begeleidt in de dagelijkse zorg op de groep.
Stagiaires draaien zoveel mogelijk mee in het dagprogramma van de groep. Zij begeleiden de
kinderen tijdens het vrije spel, assisteren en begeleiden bij activiteiten en helpen mee bij diverse
huishoudelijke taken. Op de dagopvang kunnen stagiaires ook zorgtaken verrichten (voeden,
verschonen, naar bed brengen en uit bed halen), maar dit doen zij nooit alleen, maar samen met
een vaste pedagogisch medewerker. Onder toezicht van de mentor of een andere pedagogisch
medewerker kan hij/zij diverse opdrachten uitvoeren die voor de opleiding noodzakelijk zijn.
Vrijwilligers:
Het werken met vrijwilligers is een van de mogelijkheden om de pedagogisch professionals op
bepaalde momenten te ondersteunen. Wij vinden het voor kinderen een verrijking om bij ons ook
andere mensen te ontmoeten, naast de vaste pedagogisch professionals. Divers naar geslacht,
leeftijd, opleiding en beroepservaring. Zij ondersteunen waar ze kunnen en in overleg met de PM-er
bij diverse huishoudelijke taken, verzorging van de kinderen, begeleiden de kinderen tijdens vrij spel
of assisteren bij de voorbereiding en uitvoering van activiteiten. Of doen een spelactiviteit waarin zij
zelf gespecialiseerd zijn, bijv. dans, muziek of vertelkunst. Alle werkzaamheden worden altijd
uitgevoerd in de nabijheid van een pedagogisch professional. Zij blijft de verantwoordelijkheid
houden over de dagelijkse werkzaamheden.
De pedagogisch professionals op de groep zijn het aanspreekpunt voor de vrijwilliger en zijn
verantwoordelijk voor de zorg, het dagprogramma en de dagelijkse werkzaamheden. Indien nodig
of gewenst is een pedagogisch professional een vast aanspreekpunt en mentor voor de vrijwilliger.
Op het Leijpark werken we met een peuteryoga docente die voornamelijk voor de oudere kinderen
om de week kinderyoga komt geven.
Hiernaast werken we samen met Musikids. Dit zijn vrijwilligers vanuit de Musikids in het ziekenhuis.
Zij komen wekelijks met de kinderen liedjes zingen en dansen.
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Huishoudelijk medewerker met als belangrijkste taken:
Op onze locatie werkt een huishoudelijk medewerkster vanuit het schoonmaakbedrijf Erwin van
Leeuwen. Zij werkt van 18.30 tot 20.30 op de locatie, deels ook als de kinderen aanwezig zijn. Zij
draagt zorg voor de schoonmaak van alle groepsruimtes, centrale hal en andere algemene ruimtes.
Zij niet aanwezig op de groepen waar nog kinderen aan het spelen zijn aan het eind van de dag. Zij
verzorgt dan de schoonmaak in de ruimtes waar niemand is.
Tuinman met als belangrijkste taak:
Op onze locatie komen regelmatig tuinmannen van het hoveniers bedrijf Kolsters. Zij verzorgen de
ontdektuin en de omliggende groenstroken. Denk hierbij aan snoeien, gras maaien, onkruid wieden
en nieuwe beplanting aanleggen. Dit onderhoud vindt doorgaans plaats als de kinderen binnen zijn.
De tuinmannen hebben geen rechtstreeks contact met de kinderen op de locatie.
Vast onderhoudspersoneel:
We werken met interne vaste krachten voor ons onderhoud. Deze komen één keer in de drie weken
langs voor klusjes. Je kunt hierbij denken aan, het maken van speelgoed, de deuren smeren, lampen
vervangen etc. We werken hierbij samen met Servicebureau Kinderopvanggroep. Dit
onderhoudspersoneel is aanwezig tijdens opvangtijd en kan soms voor onderhoud op de groep
aanwezig zijn. Er is altijd een pedagogisch professional aanwezig op de groep als er iemand voor
onderhoud bezig is.
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Bijlage:
3-uursregeling stamgroep: De Dwergen (0-2,5 jaar)
Gedurende maximaal 3 uur per dag kunnen wij minder personeel inzetten in verhouding tot het
aantal kinderen aan wie we opvang bieden (BKR). Dit doen we bij opstarten en/of afronden van de
dag en/of bij de lunchpauze voor onze medewerkers.
In dit schema is uitgewerkt op welke tijdstippen we kunnen afwijken.
Dag van de week: maandag / dinsdag / woensdag / donderdag / vrijdag
07.00 – 08.00 uur:
Start en welkom in groepsruimte: De Dwergen
Met 2 pedagogisch medewerker(s)
08.00 – 08.30 uur:
De vaste pedagogisch medewerkers van onze groep arriveren en we gaan met de kinderen naar onze
eigen stamgroep.
Tussen 08.30 en 09.00 uur kunnen wij 1/2 uur gelegitimeerd afwijken van de BKR.
Er kunnen dan al meer kinderen gebracht zijn dan we volgens de BKR mogen opvangen.
09.00 -13.00:
Tweede pedagogisch medewerker arriveert. Ochtendprogramma.
Tussen 13.00 en 15.00 uur kunnen wij 2 uur gelegitimeerd afwijken van de BKR.
De pedagogisch medewerkers gaan om de beurt een uur lunchen. De kinderen kunnen dan spelen
op hun eigen groep met 1 vaste pedagogisch medewerker.
15.00 – 17.00 uur:
Middagprogramma
17.00-18.00 uur:
Afronding van de dag. Éérste pedagogisch medewerker gaat naar huis.
Tussen 17.00 en 17.30 uur kunnen wij 1/2 uur gelegitimeerd afwijken van de BKR.
Er kunnen dan teveel kinderen zijn in verhouding tot het aantal pedagogisch medewerkers.
18.00-19.00:
Afronden van de dag in groepsruimte De Dwergen waar ouders hun kind kunnen ophalen.
ATTENTIE
Op ondergenoemde tijdsblokken is de verhouding tussen het aantal aanwezige kinderen
en het aantal pedagogisch medewerkers op orde en voldoen wij aan de BKR:
tussen 07.00 en 08.30 uur;
tussen 09.00 en 13.00 uur;
tussen 15.00 en 17.00 uur;
vanaf 17.30.
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3-uursregeling stamgroep: De Elfjes (0-2.5 jaar)
Gedurende maximaal 3 uur per dag kunnen wij minder personeel inzetten in verhouding tot het
aantal kinderen aan wie we opvang bieden (BKR). Dit doen we bij opstarten en/of afronden van de
dag en/of bij de lunchpauze voor onze medewerkers.
In dit schema is uitgewerkt op welke tijdstippen we kunnen afwijken.
Dag van de week: maandag / dinsdag / woensdag / donderdag / vrijdag
07.00 – 08.00 uur:
Start en welkom in groepsruimte: De Dwergen
Met 2 pedagogisch medewerker(s)
08.00 – 08.30 uur:
De vaste pedagogisch medewerkers van onze groep arriveren en we gaan met de kinderen naar onze
eigen stamgroep.
Tussen 08.30 en 09.00 uur kunnen wij 1/2 uur gelegitimeerd afwijken van de BKR.
Er kunnen dan al meer kinderen gebracht zijn dan we volgens de BKR mogen opvangen.
09.00 -13.00:
Tweede pedagogisch medewerker arriveert. Ochtendprogramma.
Tussen 13.00 en 15.00 uur kunnen wij 2 uur gelegitimeerd afwijken van de BKR.
De pedagogisch medewerkers gaan om de beurt een uur lunchen. De kinderen kunnen dan spelen
op hun eigen groep met 1 vaste pedagogisch medewerker.
15.00 – 17.00 uur:
Middagprogramma
17.00-18.00 uur:
Afronding van de dag. Éérste pedagogisch medewerker gaat naar huis.
Tussen 17.00 en 17.30 uur kunnen wij 1/2 uur gelegitimeerd afwijken van de BKR.
Er kunnen dan teveel kinderen zijn in verhouding tot het aantal pedagogisch medewerkers.
18.00-19.00:
Afronden van de dag in groepsruimte De Dwergen waar ouders hun kind kunnen ophalen.
ATTENTIE
Op ondergenoemde tijdsblokken is de verhouding tussen het aantal aanwezige kinderen
en het aantal pedagogisch medewerkers op orde en voldoen wij aan de BKR:
tussen 07.00 en 08.30 uur;
tussen 09.00 en 13.00 uur;
tussen 15.00 en 17.00 uur;
vanaf 17.30.
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3-uursregeling stamgroep: De Kabouters (2-4 jaar)
Gedurende maximaal 3 uur per dag kunnen wij minder personeel inzetten in verhouding tot het
aantal kinderen aan wie we opvang bieden (BKR). Dit doen we bij opstarten en/of afronden van de
dag en/of bij de lunchpauze voor onze medewerkers.
In dit schema is uitgewerkt op welke tijdstippen we kunnen afwijken.
Dag van de week: maandag / dinsdag / woensdag / donderdag / vrijdag
07.00 – 08.00 uur:
Start en welkom in groepsruimte: De Dwergen
Met 2 pedagogisch medewerker(s)
08.00 – 08.30 uur:
De vaste pedagogisch medewerkers van onze groep arriveren en we gaan met de kinderen naar onze
eigen stamgroep.
Tussen 08.30 en 09.00 uur kunnen wij 1/2 uur gelegitimeerd afwijken van de BKR.
Er kunnen dan al meer kinderen gebracht zijn dan we volgens de BKR mogen opvangen.
09.00 -13.00:
Tweede pedagogisch medewerker arriveert. Ochtendprogramma.
Tussen 13.00 en 15.00 uur kunnen wij 2 uur gelegitimeerd afwijken van de BKR.
De pedagogisch medewerkers gaan om de beurt een uur lunchen. De kinderen kunnen dan spelen
op hun eigen groep met 1 vaste pedagogisch medewerker.
15.00 – 17.00 uur:
Middagprogramma
17.00-18.00 uur:
Afronding van de dag. Éérste pedagogisch medewerker gaat naar huis.
Tussen 17.00 en 17.30 uur kunnen wij 1/2 uur gelegitimeerd afwijken van de BKR.
Er kunnen dan teveel kinderen zijn in verhouding tot het aantal pedagogisch medewerkers.
18.00-19.00:
Afronden van de dag in groepsruimte De Dwergen waar ouders hun kind kunnen ophalen.
ATTENTIE
Op ondergenoemde tijdsblokken is de verhouding tussen het aantal aanwezige kinderen
en het aantal pedagogisch medewerkers op orde en voldoen wij aan de BKR:
tussen 07.00 en 08.30 uur;
tussen 09.00 en 13.00 uur;
tussen 15.00 en 17.00 uur;
vanaf 17.30.
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3-uursregeling stamgroep: De Draken (0-4 jaar)
Gedurende maximaal 3 uur per dag kunnen wij minder personeel inzetten in verhouding tot het
aantal kinderen aan wie we opvang bieden (BKR). Dit doen we bij opstarten en/of afronden van de
dag en/of bij de lunchpauze voor onze medewerkers.
In dit schema is uitgewerkt op welke tijdstippen we kunnen afwijken.
Dag van de week: maandag / dinsdag / donderdag
07.00 – 08.00 uur:
Start en welkom in groepsruimte: De Dwergen
Met 2 pedagogisch medewerker(s)
08.00 – 08.30 uur:
De vaste pedagogisch medewerkers van onze groep arriveren en we gaan met de kinderen naar onze
eigen stamgroep.
Tussen 08.30 en 09.00 uur kunnen wij 1/2 uur gelegitimeerd afwijken van de BKR.
Er kunnen dan al meer kinderen gebracht zijn dan we volgens de BKR mogen opvangen.
09.00 -13.00:
Tweede pedagogisch medewerker arriveert. Ochtendprogramma.
Tussen 13.00 en 15.00 uur kunnen wij 2 uur gelegitimeerd afwijken van de BKR.
De pedagogisch medewerkers gaan om de beurt een uur lunchen. De kinderen kunnen dan spelen
op hun eigen groep met 1 vaste pedagogisch medewerker.
15.00 – 17.00 uur:
Middagprogramma
17.00-18.00 uur:
Afronding van de dag. Éérste pedagogisch medewerker gaat naar huis.
Tussen 17.00 en 17.30 uur kunnen wij 1/2 uur gelegitimeerd afwijken van de BKR.
Er kunnen dan teveel kinderen zijn in verhouding tot het aantal pedagogisch medewerkers.
18.00-19.00:
Afronden van de dag in groepsruimte De Dwergen waar ouders hun kind kunnen ophalen.
ATTENTIE
Op ondergenoemde tijdsblokken is de verhouding tussen het aantal aanwezige kinderen
en het aantal pedagogisch medewerkers op orde en voldoen wij aan de BKR:
tussen 07.00 en 08.30 uur;
tussen 09.00 en 13.00 uur;
tussen 15.00 en 17.00 uur;
vanaf 17.30.
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3-uursregeling stamgroep: De Draken
Gedurende maximaal 3 uur per dag kunnen wij minder personeel inzetten in verhouding tot het
aantal kinderen aan wie we opvang bieden (BKR). Dit doen we bij opstarten en/of afronden van de
dag en/of bij de lunchpauze voor onze medewerkers.
In dit schema is uitgewerkt op welke tijdstippen we kunnen afwijken.
Dag van de week: vrijdag
07.00 – 08.00 uur:
Start en welkom in groepsruimte: De Dwergen
Met 2 pedagogisch medewerkers
08.00 – 08.30 uur:
De vaste pedagogisch medewerkers van onze groep arriveren en we gaan met de kinderen naar onze
eigen stamgroep.
Tussen 08.30 en 09.00 uur kunnen wij 1/2 uur gelegitimeerd afwijken van de BKR.
Er kunnen dan al meer kinderen gebracht zijn dan we volgens de BKR mogen opvangen.
09.00 -13.00:
Ochtendprogramma.
Tussen 13.00 en 15.00 uur kunnen wij 2 uur gelegitimeerd afwijken van de BKR.
De pedagogisch medewerkers gaan om de beurt een uur lunchen. De kinderen kunnen dan spelen
op de kabouter groep samen met de kinderen van de kabouters met 1 vaste pedagogisch
medewerker.
15.00 – 17.00 uur:
Middagprogramma
17.00-18.00 uur:
Afronding van de dag.
Tussen 17.00 en 17.30 uur kunnen wij 1/2 uur gelegitimeerd afwijken van de BKR.
Er kunnen dan teveel kinderen zijn in verhouding tot het aantal pedagogisch medewerkers.
18.00-19.00:
Afronden van de dag in groepsruimte De Dwergen waar ouders hun kind kunnen ophalen.
ATTENTIE
Op ondergenoemde tijdsblokken is de verhouding tussen het aantal aanwezige kinderen
en het aantal pedagogisch medewerkers op orde en voldoen wij aan de BKR:
tussen 07.00 en 08.30 uur;
tussen 09.00 en 13.00 uur;
tussen 15.00 en 17.00 uur;
vanaf 17.30.

Pedagogisch locatiebeleid Leijpark 2021

25

