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Het pedagogisch beleid. Wat is dat nu precies? Simpel gezegd: waar staan we voor, 
wat vinden we belangrijk, wat is onze basis? 
 
Dit locatieplan beschrijft hoe Kindcentrum De Spreng vorm geeft aan het algemeen 
pedagogisch beleid van Stichting Protestants Christelijke Organisatie voor Opvang en Onderwijs. 
We maken onderscheid tussen kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Wat we doen dus. 
Hóe we dat doen lees je in dit locatieplan. 
 

Mocht je, na het lezen, nog vragen hebben dan kan je natuurlijk altijd terecht bij onze pedagogisch 

medewerkers of locatie-directeur. 

 

Namens het team van Kindcentrum De Spreng, 
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Vertrouwen Dat is echt de basis van kinderopvang vinden wij.  
Jij als ouder vertrouwt je kind aan ons toe. Dat is niet niks! Je goed, fijn en  
vertrouwd voelen bij ons is niet alleen belangrijk voor je kind en jou,  
ook voor onze medewerkers. 
 
We delen samen met ouders de zorg voor kinderen. Dan kan het maar beter zo geweldig mogelijk zijn! 
Wat vinden wij belangrijk in de omgang met kinderen?  
◆ Ze moeten zich thuis, veilig en vertrouwd voelen  
◆ We gaan respectvol en liefdevol om met de kinderen  
◆ Kinderen moeten zich ontspannen en prettig voelen  
◆ Kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen  
◆ Broertjes en zusjes worden op één vertrouwde plek ondergebracht 
 

Kindbeeld 

Elk kind is uniek en heeft zijn/haar eigen behoefte. Daar proberen we goed naar te luisteren. Er is ruimte 
voor ontdekken, ontspanning, beweging en plezier. 
 

Uitgangspunten 

Om de omgang met kinderen zo goed mogelijk te kunnen inrichten hebben wij gekozen voor de volgende 
uitgangspunten: 
◆  Stimuleren en begeleiden van de individuele ontwikkeling 
◆  Overbrengen van waarden en normen volgens onze christelijke identiteit 
◆  Leren van en met elkaar 
◆  Bieden van een warme, veilige en liefdevolle omgeving 
 
Dat klinkt allemaal heel leuk en aardig, maar wat bedoelen wij hiermee? 
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Zichtbaar in de praktijk 
Stimuleren en begeleiden van de individuele ontwikkeling 

Bij Kindcentrum De Spreng doen alle kinderen mee aan de afwisselende activiteiten.  

We bakken bijvoorbeeld lekkere koekjes of koken een lekker soepje! Van bakken tot koken,  

hoe werkt het toch allemaal? Van jong tot oud vindt dit fantastisch om te ervaren!  

Maar ook naar buiten gaan, de eendjes voeren of de supermarkt verkennen is een groot avontuur!  

Iedere dag stimuleren en begeleiden wij de ontwikkeling van je kind. 

 

Overbrengen van waarden en normen volgens christelijke identiteit 

Jij, als ouder, hebt een voorbeeldfunctie voor je kind. Onze medewerkers op de opvang ook. Samen 

spelen bijvoorbeeld, dankjewel en alsjeblieft zeggen en luisteren naar elkaar tijdens de christelijke 

verhalen. Samen maken we afspraken en stellen we duidelijke grenzen. Dat is fijn: zo weet je kind precies 

waar het aan toe is. 

 

Leren van en met elkaar 

‘We gaan naar buiten, trek je jas maar aan! Lukt het niet? Dan helpt een ander kind je wel!’ ‘Ben je 

gevallen?’ Bij ons mag je kind vallen en weer opstaan en wij ondersteunen daarin. Een keertje ruzie met 

een vriendje of vriendinnetje? Dan geven we de ruimte om het zelf op te lossen. Lukt dat niet? Dan 

helpen we. 

 

Bieden van een warme, liefdevolle en veilige omgeving 

Soms zit het even tegen! Maar dan troosten wij je kind en krijgt het een dikke knuffel als het dat wil. Wil 

het liever alleen zijn? Dat is ook prima. Wij hebben oog voor de behoeftes van je kind. 
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Een grote ontdekkingsreis 
Het leven is één grote ontdekkingsreis. Wij nemen je kind mee op dit grote avontuur  

waarbij het welbevinden van je kind centraal staat. Er is ook ruimte voor het ontdekken  

en ontwikkelen van zijn of haar talenten. Door onze superleuke activiteiten komt je kind 

in aanraking met kunst, cultuur, natuur en sport. Kies maar uit! 

 

Onze pedagogische basisdoelen 
Voor Kindcentrum De Spreng zijn de vier pedagogische basisdoelen van opvoeding van kinderen in gezin 

en kinderopvang van mw. Prof. J.M.A. Riksen-Walraven het uitgangspunt: 

◆ Wij bieden kinderen een gevoel van (emotionele) veiligheid,  

◆ De kinderen kunnen persoonlijke competenties ontwikkelen,  

◆ Kinderen kunnen sociale competenties ontwikkelen,  

◆ Kinderen krijgen de kans om zich de waarden en normen van onze samenleving eigen te maken. 

 

Er zijn drie vormen van pedagogische inzet om onze vier basisdoelen te bereiken  

1 De pedagogisch medewerker- kind interactie  

2 De fysieke omgeving en de groep 

3 Het activiteiten- en spelaanbod  

 

Onze kinderopvanggroepen hebben de volgende indeling van leeftijden: 
◆ Octopus: 0-4 jaar 
◆ Zeester: 0-4 jaar 
◆ Diepzeeduikers: 4-13 jaar 
◆ Dolfijnen: 4-13 jaar 

 

  

Pedagogische uitgangspunten 



- 7 -  

 

 
Het bieden van emotionele veiligheid 
De pedagogisch medewerker- kind interactie  
Onze medewerkers gaan de hele tijd met je kind mee. Het kan zo maar zijn dat de  
leidster in het kinderdagverblijf ook de onderwijsassistente is of ’s middags de BSO  
activiteiten organiseert. Dat is fijn een bekend gezicht! 
Wanneer je je kind bij ons brengt, wordt het liefdevol door onze pedagogische medewerkers  
opgevangen. Door een dagelijks gesprek met jou tijdens het brengen en halen voelt je kind zich sneller 
veilig op de opvang en ontstaat er een vertrouwensband.  
Spelen, ontdekken en leren van alledaagse dingen: daar hebben alle kinderen behoefte aan. Wij helpen 
en begeleiden je kind en geven duidelijke grenzen aan wanneer situaties gevaarlijk zijn.  
Voor je kind 4 wordt, kan het meedoen met BSO-activiteiten. Zo maakt je kind spelenderwijs kennis met 
de buitenschoolse opvang. 
Kinderen vanaf 4 jaar hebben een andere aanpak, verzorging en structuur nodig. Zo halen we de jongste 
kinderen op uit de klassen en de oudste kinderen komen zelfstandig naar de BSO ruimte. Behalve als zij 
niet bij ons op school zitten, dan staan de pedagogische medewerkers te wachten op het plein. Daar 
worden ze hartelijk ontvangen door de pedagogische medewerkers. Het persoonlijk contact met de 
kinderen is hier van groot belang. Hoe ouder je kind, hoe meer behoefte aan zelfstandigheid en privacy. 
De begeleiding gaat dan ook langzaam over in een meer coachende vorm.  
 
De fysieke omgeving en de groep 
Onze groepen zijn ingericht met de vrolijke kleuren groen en geel. Warmte, huiselijk dát moet het zijn!  
De ruimtes zijn zo ingericht dat er voldoende ruimte is om te bewegen. Lekker de energie eruit! Naast 
ruimte heeft je kind ook verschillende speelhoeken om dagelijkse situaties na te kunnen spelen. 
Langzaam leert je kind rekening te houden met een ander. Het speelt graag in de buurt van andere 
kinderen. Kinderen maken graag deel uit van een groep. Het biedt je kind veiligheid en zo kan het zich 
ontwikkelen. 
 
Het activiteiten- en spelaanbod 
Iedere baby heeft een eigen ritme van eten, spelen en slapen. Wij volgen zoveel mogelijk het ritme zoals 
dat bij jou thuis is. Zodra je kind ouder wordt begint een tijdsbesef te komen. Wij stimuleren dit door een 
vast dagritme te hanteren. Bijvoorbeeld: na de kring gaan we aan tafel voor wat fruit. 
De interesse van de kinderen zijn voor ons heel belangrijk, de activiteiten sluiten daarom zoveel mogelijk 
aan bij de behoeftes van je kind. 
Om de saamhorigheid in de groep te versterken, organiseren wij gezamenlijke activiteiten. Zo maakt je 
kind vriendjes en vriendinnetjes. 
Het spelmateriaal en de inrichting is afgestemd op de leeftijd en de interesse van de groep kinderen. 
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Stimuleren van persoonlijke competenties 
De pedagogisch medewerker- kind interactie 
Voorlezen, liedjes zingen en dingen benoemen. Dit vergroot de woordenschat van je kind. We  
zorgen er samen voor dat je kind een positief zelfbeeld ontwikkeld. Het mag bijvoorbeeld zelf 
broodsmeren, puzzels pakken of helpen bij het dekken van de tafel. Door deze succeservaringen krijgt je 
kind zelfvertrouwen. 
Wanneer je kind ouder wordt laten we ze van alles ervaren. Op de BSO kiest je kind zelf welke workshop 
hij vandaag gaat doen. De workshops zijn ingericht vanuit het ervaringsgericht leren. Kinderen raken 
bekend met nieuwe activiteiten, gericht op bewegen, creatieve vaardigheden, koken en bakken.  
Door middel van het ervaringsgericht leren, worden de kinderen bekend met hun talenten en bouwen zij 
aan zelfvertrouwen. 
  
De fysieke omgeving en de groep 
Kinderen willen bewegen, de wereld ontdekken, vaardigheden ontwikkelen en talenten ontplooien. Op 
ons kookeiland vinden de meest creatieve dingen plaats. Van flammkuchen tot lekkere hollandse 
stamppot, alle werelddelen komen voorbij. Naast onze keuken, hebben wij ook een eigen speelzaal. Je 
kind kan hier lekker bewegen! Is je kind een waterrat? We werken ook samen met het zwembad! 
Op de groep leren wij je kind zich in te leven in een ander. Je speelgoed kan worden afgepakt door een 
ander kind, zonder dat hij zich beseft wat dit met een ander doet. Door het benoemen van de emoties 
van kinderen, kunnen zij zich voorstellen hoe het voor een ander voelt. 
Het is ook belangrijk dat je kind leert om voor zichzelf op te komen. Tijdens het samen spelen geven de 
pedagogische medewerkers ruimte om uitdagingen zelf op te lossen. Maar helpen en begeleiden je kind 
wel! 
 
Het activiteiten- en spelaanbod 
Vanaf de start begint de ontdekkingsreis! We bieden activiteiten aan die de zintuigen, motoriek, 
taalontwikkeling en sociale- emotionele aspecten stimuleren. We zijn actief met zingen, taal, knutselen, 
buitenspelen en voorál… heel veel plezier hebben! 
We bieden bij de BSO workshops aan waaruit je kind kan kiezen zoals: 
◆ Sport en spel 
◆ Creatieve workshops 
◆ Muzieklessen 
◆ Kook- en baklessen 
Ons spelaanbod/spelmateriaal is leerzaam en innovatief! Natuurlijk is het voor iedereen toegankelijk! 
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Stimuleren van sociale competenties 
De pedagogisch medewerker- kind interactie 
Kinderen horen graag bij een groep. Wij betrekken kinderen bij het groepsproces en  
zorgen ervoor dat er geen kinderen worden buitengesloten. Heeft je kind een wens?  
Is het onzeker of heeft het een probleem? Wij staan voor je kind klaar wanneer het de  
behoefte heeft iets met ons te delen. 

 
De fysieke omgeving en de groep 
Buitenspelen… dat vinden wij erg belangrijk! Je kind speelt hier gezellig met kinderen uit de eigen groep 
én andere groepen. Genoeg te ontdekken en te beleven! Voor alle ruimtes binnen en buiten en voor alle 
materialen zijn er heldere en begrijpelijke afspraken over wat wel en wat niet mag. 
Een groep biedt je kind veiligheid en zo kan het zich ontwikkelen. Ook leert je kind sociale vaardigheden 
en om te gaan met waarden en normen in de groep. Niet alleen de eigen groep, want door ons ‘open 
deuren’ beleid kan je kind kiezen om ook met kinderen uit de andere groep te spelen.  
 
Het activiteiten- en spelaanbod 
Je kind kan samen of alleen spelen. Al spelend ontdekt je kind zijn grenzen, talenten en kwaliteiten. Doen 
we een groepsspel? Dan versterkt dat de saamhorigheid. Spelen staat centraal in de tijd na school. Vrije 
tijd! Tijdens onze activiteiten staat samenwerken centraal. Vaak moet je kind iemand anders een handje 
helpen. 
 

Normen en waarden 
De pedagogisch medewerker- kind interactie 
Baby’s weten natuurlijk nog niet wat wel en niet ‘mag.’ Wordt het al iets ouder dan geven we positieve 
reacties bij gewenst gedrag. Onze stem en mimiek zijn daarbij erg belangrijk. Ongewenst gedrag 
corrigeren we door bijvoorbeeld je kind af te leiden, te waarschuwen of even apart nemen om tot zichzelf 
te komen. Wanneer je kind ouder wordt kan het zich nog niet inleven in een ander en is herhaling van wat 
mag en niet mag van groot belang. Een gezonde leefstijl en gezonde voeding vinden wij belangrijk! Wij 
hebben een voorbeeldfunctie dus we eten, drinken en leven zelf ook op een gezonde wijze. 
 
De fysieke omgeving en de groep 
Op onze groepen hebben we groepsregels. Wat mag wel? Wat niet? Hoe gaan we met elkaar om? Samen 
opruimen na een spelactiviteit is bijvoorbeeld een afspraak. Natuurlijk zijn er ook weleens conflicten 
tussen kinderen. Vaak zijn ze heel goed in staat dit zelf op te lossen. Lukt het niet? Dan helpen we. 
 

Het activiteiten- en spelaanbod 
Aandacht voor culturele en religieuze feesten is verbonden met cultuur en daarmee onze normen en 

waarden. We maken een echt feest van bijvoorbeeld Koningsdag, Sinterklaas en Kerst. En natuurlijk zijn er 

ook persoonlijke feestjes: de verjaardag, de eerste dag naar de basisschool, voor het eerst zindelijk zijn, 

het halen van een nieuwe zwemgroep, je eigen veters kunnen strikken, je jas zelf kunnen dichtdoen etc. 

Zet jij de borden op tafel? Kinderen vinden het heel leuk om te helpen bij bijvoorbeeld het dekken van de 

tafel. Zelf doen! En: zo leren zij wat bij ‘het groot zijn’ hoort.  
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Groepsindeling en stamgroepen 
Je kind zit bij ons in een stamgroep: de vaste groep van je kind. In de ouder-app  
‘Konnect’ staat beschreven wie de mentor is van je kind en in welke groep je kind is  
ingedeeld. 
 
Kindcentrum De Spreng biedt plaats aan verschillende vormen van dagopvang: 
◆ 2 kinderdagopvang groepen (0-4 jaar) 
◆ 2 BSO groepen (4-13 jaar) 
◆ Vakantie BSO (4-13 jaar) 
 
Bij lage kindaantallen kunnen stamgroepen worden samengevoegd. In de praktijk gebeurt dit met name 

op de woensdagen en de vrijdagen. Bij de intake wordt dit met jou als ouder besproken. 

Kinderdagopvang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aantal kinderen Aantal pedagogisch medewerkers 

Zeester (0-4 jaar) Max. 12 3 

Maandag 10 2 
Dinsdag 6 2 
Woensdag 10 2 
Donderdag 9 2 
Vrijdag 2 1 

   

 Aantal kinderen Aantal pedagogisch medewerkers 

Octopus (0-4 jaar) Max. 12 3 
Maandag 8 2 
Dinsdag 3 1 
Woensdag samenvoeging met Zeester 
Donderdag 4 1 
Vrijdag gesloten 

De locatie 
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Buitenschoolse Opvang 

 

 Aantal kinderen Aantal pedagogisch medewerkers 

Diepzeeduikers Max. 22 2 

Maandag 22 2 

Dinsdag 21 2 

Woensdag 7 1 

Donderdag 22 2 

Vrijdag gesloten  

   

 

Dolfijnen 

Aantal kinderen 

Max. 22 

Aantal pedagogisch medewerkers 

2 

Maandag 16 2 

Dinsdag 7 1 

Woensdag samenvoeging met diepzeeduikers 

Donderdag 11 1 

Vrijdag gesloten  

 

Tijdens vakanties 
Yes! Het is weer vakantie! Ook in de vakantie kan je kind bij ons komen op de BSO. Kindcentrum De 
Spreng is de plek voor alle vakantie BSO’s van PCO GV in gemeente Barneveld. Dit betekent dat er 
kinderen van andere kindcentra aanwezig zijn.  Speciaal voor de vakantie wordt een apart programma 
gemaakt. Uitjes naar bijvoorbeeld de schaatsbaan, het bowlingcentrum of de bioscoop horen hier in 
thuis. We zorgen er samen voor dat elke vakantie weer een feestje is. 
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Beroepskracht- kindratio 
Er zijn regels voor de groepsgrootte en het aantal in te zetten medewerkers.  
Wij hanteren hierin de richtlijnen van de GGD. Dit zorgt ervoor dat er nooit te veel  
kinderen in een groep zitten en dat er altijd voldoende leiding aanwezig is.  
Je vindt de precieze indeling in bijlage I. 
 

Openingstijden, wegbrengen en ophalen 
◆ De openingstijden zijn van 07:30 uur tot 18:00 uur. 
◆ Je bent vrij om je kind te brengen en te halen op het tijdstip dat je het beste schikt. 
◆ Om de dagprogramma’s zo goed mogelijk te kunnen volgen, vragen we je je kind het liefst voor 09.00 
uur kind te brengen en weer op te halen na 16.00 uur. 
◆ De BSO is iedere maandag, dinsdag, woensdag en donderdag open van 14:15 uur tot 18:00 uur. 
 
Als je je kind komt brengen kun je even blijven om met de pedagogisch medewerker of een andere ouder 
te praten.  Soms is afscheid ook best moeilijk voor jou en je kind… 
Om het afscheid zo goed mogelijk te laten verlopen helpen elkaar door afspraken te maken hierover. Om 
veiligheid en ondersteuning te bieden helpen wij bij het afscheidsmoment. 
 
Wat een feestje aan het einde van de dag! Je kind is blij jou weer te zien en jij bent benieuwd wat je kind 
heeft gedaan. Naast dat je dit al af en toe al kan volgen in Konnect vertellen de pedagogisch medewerkers 
nog eventuele bijzonderheden.  
 

Contractvormen 
Om de ontwikkeling van je kind zo goed mogelijk te stimuleren bieden wij alleen een contract voor hele 
dagen aan. Je kunt daarbij kiezen voor een 40 (school)weken of een 52 weken contract. 
Het kan ook zijn dat je alleen in de vakantie opvang nodig hebt! Dit kan middels ons 10 weken vakantie 
contract. Of zit je juist voor schooltijd omhoog? Dan kan je kiezen voor een VSO contract van 40 weken. 
 

Plaatsingsbeleid 
Contacten met ouders vinden wij erg belangrijk. Je krijgt eerst een kennismakingsgesprek en een 
rondleiding wanneer jij overweegt je kind bij ons aan te melden. 
Een pedagogisch medewerker neemt uiterlijk twee weken voor de startdatum contact met jou op om een 
gesprek te plannen. Je kind kan een keer komen wennen voordat de opvang start. Ieder start is toch weer 
spannend! 
 

Wenbeleid 
Voordat de opvang vindt er een intakegesprek plaats. Je kind komt mee en maakt zo al kennis met de 

medewerkers en andere kinderen. Terwijl wij een gesprek voeren, speelt je kind op de groep. Na de 

intake kan je kind nog een ochtend wennen, waarna het door jou wordt opgehaald. 

De intakegesprekken met de ouders van de BSO vinden meestal plaats tijdens de BSO-middag, waarbij je 

kind direct geplaatst wordt. Zo kan je kind kennismaken met de pedagogisch medewerker en de groep.  
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Algemene voorwaarden opvangcontracten 
We zijn gastvrij en denken graag mee in de behoefte van jouw gezin! Flexibiliteit in het  
ruilen van een dag of aanvraag van extra opvang ,is belangrijk. 
◆ Je kunt altijd een ruildag of extra (studie)dag aanvragen. Een belangrijke voorwaarde is  
wel dat de beroepskracht- kindratio wordt nageleefd. We berekenen extra kosten bij het aanvragen van 
een extra dag.  
◆ Ruilaanvragen kun je indienen via Konnect. Je ruiltegoeden zijn per kalenderjaar geldig. Op 31 
december vervallen alle tegoeden en begin je weer opnieuw met sparen.   
◆ Is er geen plek op de eigen groep en je wilt toch gebruikmaken van een extra opvangdag of ruildag, dan 
vragen wij je dit goed te keuren via het ouderportaal. 
◆ Een dag ruilen kan alleen onder de voorwaarden van jouw eigen contract. Dus heb je een 40 weken 
contract dan kan je een reguliere dag niet ruilen voor een vakantiedag. 
 
Wij denken graag met jou mee. Andersom vragen wij je ook met ons mee te denken door de volgende 
afspraak te hanteren: Wanneer je kind niet komt vanwege ziekte of andere verplichtingen vragen wij je 
dit door te geven via Konnect, probeer dit voor 09:00 uur te doen want dan wordt de dag automatisch 
omgezet in een ruildag. Wanneer je kind niet komt en je ons niet hebt ingelicht, nemen wij dezelfde 
ochtend (dagopvang) of middag (BSO) telefonisch contact met je op. 
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Zo ziet de dag van jouw kind eruit! 

0-4 jaar 4-13 jaar 

07:30 – 09:00  

Inloop: mondelinge overdracht met ouders en 

verzorgers 

07:30 – 08:30 uur  

Inloop: kinderen komen binnen en gaan vrij spelen 

09:30 – 10:00 

Kring 

08:30 – 14:15 uur 

School 

10:00 – 10:30 

Eten & drinken: fruit eten en water/sap drinken 

14:15 – 14:45 uur  

Inloop: uitkiezen workshop, eten & drinken: 

rauwkost, water/sap en een koekje 

10:30 – 10:45 

Verschonen 

14:45 – 15:15 uur 

Buitenspelen 

10:45 – 11:30 

Activiteit/ buitenspelen 

Slapen 

15:15 – 16:00 uur 

Workshopronde 

11:30 – 12:15 uur 

Lunch: brood eten & melk drinken 

16:00 – 17:00 uur 

Zwemles (op aanvraag) 

12:15 – 14:30 uur 

Verschonen & slapen 

Activiteit 

16:00 – 16:30 uur 

Eten: cracker met kaas, kipfilet of boterhamworst 

Kiezen activiteit 

14:30 – 15:00 uur 

Eten & drinken: yoghurt, water/sap en een koekje 

16:30 – 18:00 uur 

Vrijetijdsbesteding 

15:00 – 16:00 uur 

Activiteit 

Ophaalmoment: mondelinge overdracht  

16:00 – 16:30 uur 

Verschonen & een groentehap, water/sap 

 

16:30 – 18:00 uur 

Ophaalmoment: mondelinge overdracht met 

ouders/verzorgers 
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Studie- of vakantiedag 

4-13 jaar 

07:30 – 09:30 

Inloop: mondelinge overdracht met ouders en verzorgers 

Kinderen komen binnen en gaan vrij spelen 

09:30 – 10:00 

Eten & drinken: fruit eten en water/sap drinken 

Tafelgesprek 

10:00 – 11:30 

Buitenspelen, activiteit of een uitje! 

11:30 – 12:30 

Feestelijke lunch: pannenkoeken, knakworsten of een lekker soepje 

12:30 – 14:30 

Vrijetijdsbesteding 

14:30 – 15:00 uur 

Eten & drinken: tussendoortje en water/sap 

Tafelgesprek 

15:00 – 16:00 uur 

Workshopronde & activiteiten 

16:00 – 16:30 uur 

Eten: cracker met kaas, kipfilet of boterhamworst 

Kiezen activiteit 

16:30 – 18:00 uur 

Vrijetijdsbesteding 

Ophaalmoment: mondelinge overdracht met ouders/verzorgers 
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De medewerkers 
Met plezier naar je werk gaan vinden wij niet genoeg. Nee, onze  
medewerkers hebben passie voor het vak! Zij staan ’s ochtends op met een  
brede glimlach omdat ze kinderen weer een onvergetelijke dag mogen bezorgen.  
Dát vinden wij belangrijk! Plezier uitstralen, humor, creativiteit: het zijn zomaar een  
paar begrippen die je terugziet bij onze medewerkers. Al onze medewerkers beschikken  
over de juiste diploma’s zoals opgenomen in de CAO-kinderopvang. Onze medewerkers hebben 
verschillende diploma’s en certificaten. 
 

EHBO 
Incidenten kunnen voorkomen. Belangrijk dat wij direct adequaat handelen! Alle pedagogisch 
medewerkers zijn in het bezit van een kinder-EHBO certificaat. Er is dus altijd iemand aanwezig op de 
locatie met kinder-EHBO. 
 

Teamleiders  
Iedere dag is er op alle locaties een teamleider aanwezig. Dat is prettig want zo is er voor de pedagogisch 
medewerkers altijd een aanspreekpunt. Daarnaast zorgt de teamleider ervoor dat we allemaal op een 
prettige manier (samen)werken en stuurt hij/zij het team aan. 
 

Pedagogisch coach 
Alle medewerkers krijgen coaching van een pedagogisch coach. Ze stelt jaarlijks samen met de 
medewerkers een plan op voor het behalen van alle pedagogische doelen. 
 

Beroepskrachten in opleiding 
Regelmatig zijn er stagiaires aanwezig binnen onze kinderopvang. Zij worden met veel zorg begeleid door 
onze vaste pedagogisch medewerkers. Op deze manier dragen wij bij aan een gedegen opleiding van onze 
toekomstige collega’s. Ook voor de korte “snuffelstages” zijn er regelmatig stagiaires te vinden binnen 
onze kinderopvang. De stagiaires zijn altijd boventallig aanwezig.   
Kindcentrum De Spreng gelooft in ‘opleiden op de werkvloer’ en staat open voor leerplekken voor 
stagiaires. 
 

Mentorschap 
De mentor is het eerste aanspreekpunt als het gaat om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
De naam van de mentor van het kind vind je terug in de Konnect-app. Naast de mentor observeren en 
volgen de overige medewerkers ook de kinderen in hun ontwikkeling. De mentor zorgt voor 
verslaglegging. Indien gewenst kan een ouder een gesprek aanvragen met de mentor. 
 

  

De medewerkers 
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Ontwikkeling in beeld 
Om een passend aanbod voor je kind te kunnen verzorgen is het volgen  
van ontwikkeling heel belangrijk. 
We volgen de ontwikkeling je kind door de aandacht te leggen op de gebieden van de  
sociale en emotionele ontwikkeling, de taal- en rekenontwikkeling en de motorische  
ontwikkeling. Deze ontwikkelingslijnen zijn uitgewerkt in verschillende deelgebieden die dagelijks 
geobserveerd worden.  
De dagelijkse observaties worden eens per jaar besproken met jou als ouder. Als er twijfels zijn 
over de ontwikkeling van je kind, word je eerder uitgenodigd. Dit komt tijdens het doorlopen 
van onze stappen dan in beeld. Alle ontwikkelingen worden bijgehouden in het portfolio 
wat meegaat met je kind tot in groep 8! 
 
Bij de BSO wordt de mogelijkheid geboden voor een oudergesprek waarin wordt 
besproken hoe het gaat met je kind. 
Hoera, je kind is 4 jaar geworden! Tijd voor de overstap naar de basisschool. We zorgen 
voor een warme overdracht door gebruik te maken van onze registraties en alleen als jij 
toestemming geeft wordt dit gedeeld met de professionals voor de volgende levensfase. 
 

Rituelen en feesten 
Verjaardag vieren 

Er is er een jarig, hoera hoera! Een verjaardag is altijd weer een speciale gelegenheid. 
Samen met jouw kind vieren we dit op de groep. Nadat je kind is toegezongen door de 
groep, krijgt het gelegenheid om te trakteren en hebben wij ook een klein cadeau voor 
de jarige. Wat een feest! 
 

Feestdagen 

Lang leve de Koning! Zie ginds komt de stoomboot! Vrolijk kerstfeest allemaal! Op de groepen besteden 
wij aandacht voor diverse feestdagen, de nadruk ligt op Christelijke vieringen.  
De ruimtes worden feestelijk aangekleed en door middel van zingen, voorlezen, bakken en knutselen 
wordt er aandacht besteed aan deze gebeurtenis. 
Natuurlijk vergeten wij ook niet de belangrijkste dagen voor jou als ouder. We zorgen dat je kind tijdens 
moeder- en/of vaderdag iets heeft om jou in het zonnetje te zetten.  

 

Afscheid nemen 

Wij vinden het belangrijk om aandacht te besteden aan het afscheid nemen van de kinderopvang.  
Hoe doen wij dat? 
◆ Je kind krijgt gelegenheid om te trakteren en afscheid te nemen van zijn groep.  
◆ De kinderen en pedagogisch medewerker zwaaien je kind uit en geven je kind een kleine attentie. 
◆ Er wordt op de dag van afscheid voor je kind gezongen. 
◆ Aan het eind van de ochtend of middag nemen we afscheid van je kind en jou als ouder ouders. 

 

  

Observeren

Analyseren

Gesprek 
met ouders

Eventuele 
acties

Evalueren
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Algemeen pedagogisch beleidsplan 
In het Algemeen pedagogisch beleid staat onze pedagogische visie en missie  
beschreven en informatie die voor alle locaties geldt. U vindt er ook een  
concrete uitwerking van de 4 pedagogische basisdoelen en informatie over het  
dagritme, voeding, onze visie op spelen, ontwikkelen en activiteiten, etc.  
 
Onze locaties worden jaarlijks geïnspecteerd door de GGD. De uitkomsten van deze inspectie worden 
besproken met de pedagogisch medewerkers en indien aanwezig de oudercommissie.  
Evaluatie van onderdelen uit dit werkplan vindt steeds plaats tijdens informele momenten en het 
teamoverleg. Bij wijzigingen worden deze altijd voorgelegd aan de oudercommissie of ouders worden 
betrokken middels een ouderraapleging.  
 

Beleidsplan veiligheid en gezondheid 
Elke vestiging heeft een beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. Hierin kunt lezen welke specifieke risico’s 
wij in kaart hebben gebracht voor onze locatie en welke maatregelen we nemen om de risico’s zo klein 
mogelijk te maken. In dit plan staat ook beschreven hoe we het vierogen-principe vormgeven en onze 
achterwacht regelen.  
 
“Vaste gezichten’ 
Een vaste vertrouwde pedagogisch medewerker biedt sociaal emotionele veiligheid aan een baby. De 
medewerker weet hoe de baby zich ontwikkelt, waar de baby behoefte aan heeft en waar de baby 
gestrest van raakt. Het “vaste gezichten criterium” geldt per kind. Wij werken daarom op onze locatie met 
vaste pedagogisch medewerkers. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat we bij een BKR waarbij 1 of 
2 pedagogisch medewerkers zijn vereist er maximaal 2 “vaste gezichten” zijn per 0 jarige. Bij een BKR  
van 3 of 4 pedagogisch medewerkers mogen dit maximaal 3 “vaste gezichten” zijn per 0 jarige.  
Naast het “vaste gezicht” mogen er ook andere pedagogisch medewerkers worden ingezet.  
Voor kinderen van 1 jaar en ouder is het “vaste gezichtencriterium” bij een groepssamenstelling van 1 of 
2 medewerkers maximaal 3 vaste gezichten en bij 3 of 4 medewerkers maximaal 4 vaste gezichten per 
kind.  Bij de BSO werken we ook met zoveel mogelijk vaste pedagogisch medewerkers echter daar geldt 
het “vaste gezichten” criterium als zodanig niet.  
 

VOG Medewerkers schoonmaak 
Het schoonmaken van het kindcentrum wordt uitgevoerd door een erkend schoonmaakbedrijf in de tijd 
dat er geen kinderen aanwezig zijn op diverse groepen.  
Mochten er wel kinderen aanwezig zijn tijdens de schoonmaakwerkzaamheden dan dienen ook deze 
medewerkers in het bezit te zijn van een van een recente verklaring omtrent gedrag (VOG) staan 
geregistreerd in het personen register kinderopvang en zijn zij gekoppeld aan onze organisatie.  
 

 

 

 

 
   

Wettelijke vereisten 
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Bijlage I: BKR en de 3-uursregeling/30 min. 
 
Bij een aaneengesloten openstelling van minimaal tien uur of meer per dag kan  
maximaal drie uur per dag worden afgeweken van de vereiste BKR. Dit is wettelijk  
toegestaan. Op bepaalde momenten van de dag wijken wij af van de BKR en maken  
gebruik van deze 3-uursregeling bij het KDV en 30 minuten regeling voor de BSO. Zoals aan  
het begin en het einde van de dag en tijdens de pauzes van onze medewerkers. Regelmatig controleren 
wij of onderstaande tijden nog kloppen met de dagelijkse realiteit. Voorwaarde is wel dat minimaal de 
helft van het op grond van de BKR vereiste aantal pedagogisch medewerkers altijd wordt ingezet en dus 
aanwezig is op de locatie.  
 

Kinderdagopvang De Spreng maakt gebruik van deze uren op de volgende tijdstippen;  
  
Tussen 7.30 en 8.00 maximaal 0.5 uur afwijking BKR  
Tussen 12.30 en 14.30 maximaal 2 uur afwijking BKR (pauze per PM’er betreft 60 minuten    
opeenvolgend)   
Tussen 17.30 en 18.00 maximaal 0.5 uur afwijking BKR  
  
De BSO maakt gebruik van deze uren op het volgende tijdstip;  
-Tussen 17.30 en 18u maximaal 30 min afwijking BKR  
  
De VakantieBSO maakt gebruik van deze uren op de volgende tijdstippen;  
-Tussen 7.30 en 8.00 maximaal 0.5 uur afwijking BKR  
-Tussen 12.30 en 14.30 maximaal 2 uur afwijking BKR (pauze per PM’er betreft 30 minuten opeenvolgend)   
-Tussen 17.30 en 18.00 maximaal 0.5 uur afwijking BKR 
 
Dit wil dus zeggen dat op de tussenliggende tijdstippen op grond van de BKR het vereiste aantal 
pedagogisch medewerkers aanwezig zullen zijn.  
De planner meet en controleert periodiek de BKR afwijk-momenten welke ingezet worden aan de 
zogenaamde randen van de dag (opening en sluiting). Wanneer blijkt dat e.e.a. niet sluitend is conform 
wet IKK wordt de inzet van de pedagogisch medewerker aangepast.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bijlagen 
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Bijlage II: Protocollen 
 
Binnen het Kindcentrum werken wij met de volgende protocollen:  

  

1. Schoonmaakwerkzaamheden en rooster  

2. Giftige planten  

3. Omgaan met zieke kinderen  

4. Gezondheidsprotocol  

5. Inwerken nieuwe pedagogische medewerkers  

6. Gedragscode medewerkers  

7. Uitstapjes en veilig vervoer  

8. Handleiding meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling  

9. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  

10. Omgaan met privacygevoelige informatie op de groep  

11. Ongevallen en calamiteiten  

12. Risico inventarisatie  

13. Informatieverstrekking gescheiden ouders  

14. Overlijden in de kinderopvang  

15. Vermissing  

16. Veilig slapen en wiegendood preventie  

17. Sociale kaart  

18. Gebruik kinderstoel kdo  

19.Epi-pen toedienen medicatie  

19. Stageprotocol  

20. Ontruimingsplan  

  


