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INLEIDING
Welkom bij De Flintstones Kinderopvang!
Dit pedagogisch beleidsplan beschrijft het pedagogisch klimaat van De Flintstones kinderopvang.
Het beleidsplan beschrijft hoe wij naar kinderen kijken, hoe wij met kinderen willen en horen om te
gaan en welke accenten daarin worden gelegd. Kortom; dat wat ouders van ons mogen verwachten
in de omgang met hun kind.
Wij als kinderopvang bieden kinderen een omgeving waarin kinderen zich veilig en vertrouwd voelen
en samen met andere kinderen spelen en leren. In samenwerking met ouders worden kinderen
begeleid in hun ontwikkeling. De Flintstones kinderopvang wil er ook graag voor ouders zijn en
meedenken in de planning die een gezinsleven van hun vraagt.
Het pedagogisch beleidsplan van De Flintstones kinderopvang is opgesteld met behulp van de
informatiebron ‘Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar’ als leidraad. Dit kader geeft sturing aan de
pedagogische principes die De Flintstones kinderopvang belangrijk vindt en tegelijk ook worden
voorgeschreven in de Wet kinderopvang. Het pedagogisch kader besteedt ook ruim aandacht aan de
manier waarop pedagogisch medewerkers jonge kinderen kunnen begeleiden in hun veelzijdige
ontwikkeling. Verder is er ook eigen inzicht aan dit beleid toegevoegd vanuit mijn werk- en
opleidingservaring als pedagogisch coach.
Het pedagogisch beleidsplan is de peiler waarop De Flintstones zijn kwaliteit in de opvang tot uiting
wil brengen. Daarnaast zijn er nog verschillende protocollen die kunnen worden geraadpleegd.
Ook maken we gebruik van diverse sites die de overheid en andere kinderopvang gerelateerde
dienstverleners aanbieden. Kwaliteit in de kinderopvang vinden we naast een uiterst betrokken en
liefdevolle houding naar kinderen toe, erg belangrijk.
Vanuit die pedagogische gedachte is er ook een pedagogisch coach aanwezig binnen De Flintstones.
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ALGEMENE DOELSTELLING
De algemene doelstelling van De Flintstones kinderopvang is het in groepsverband opvangen van
kinderen in de leeftijd van 8 weken tot 4 jaar tijdens de dagopvang.
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er buiten de schooltijden en in schoolvakanties opvang.
De opvang wordt geboden aan kinderen waarvan de ouders op dat moment werken, studeren of om
welke reden dan ook hun kinderen binnen onze opvang onderbrengen.
De verzorging en begeleiding van de kinderen wordt volgens het pedagogisch beleidsplan en het
pedagogisch werkplan uitgevoerd. Het pedagogisch werkplan is een leidraad voor de pedagogisch
medewerker en in eerste instantie niet direct bedoeld voor ouders. Mochten ouders het willen
inzien, dan kunnen zij hier naar vragen.

PEDAGOGISCHE DOELSTELLING
De Flintstones kinderopvang streeft ernaar een leef- en ervaringswereld te creëren. Enerzijds waarin
de ontwikkeling van het individuele kind centraal staat en anderzijds aandacht wordt besteed aan
het samen leven en samen spelen in groepsverband.
Uitgangspunten hierbij zijn: zelfvertrouwen, emotioneel vrij zijn en nieuwsgierig kijken naar de
wereld om hen heen.
Met deze uitgangspunten is het doel van De Flintstones kinderopvang dat alle kinderen zich prettig
en veilig voelen binnen de kinderopvang, waardoor ze voluit spelend kunnen ontwikkelen en leren.
Hiermee hangt samen dat onze zorg en begeleiding binnen De Flintstones kinderopvang toereikend
is, zodat de benodigde competenties om na vier jaar de overstap te kunnen maken naar de
basisschool, behaald kunnen worden. Zo leert een kind zich o.a. bewust te worden van zichzelf met
een open en actieve houding tegenover anderen en nieuwe ervaringen.
Uitgangspunten voor de benadering richting ouders zijn: openheid, wederzijds respect voor elkaars
opvatting en samen een verantwoordelijk opvoeder zijn van het kind.
De Flintstones kinderopvang ziet de ouders als een belangrijke partner in de kinderopvang.
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VISIE
De visie van De Flintstones kinderopvang neemt het kind als uitgangspunt. Een kind heeft recht op
zorg en opvoeding en krijgt ruimte om zich te ontwikkelen.
Een kind wordt al geboren met behoeften en mogelijkheden. Tegelijk is kinderopvang ook
groepsopvang. Vanuit deze gedachte kunnen ook andere mogelijkheden benut worden: samen
plezier hebben, samen leren, samen leren omgaan met elkaar.
Onze visie komt tot uiting in de pedagogische doelstelling en de pedagogische werkwijze.
De volgende omgeving en voorwaarden - om deze visie vorm te geven - kunnen ouders bij De
Flintstones kinderopvang verwachten:
▪ Veiligheid en genegenheid
Een kind heeft de mogelijkheid zich prettig te voelen - er is aansluiting bij zijn leefwereld
▪ Hanteren van normen en waarden
Een kind heeft recht op zorg en opvoeding - er is aandacht en belangstelling
Een kind krijgt mogelijkheden en grenzen aangeboden
▪ Uitdagende leeromgeving
Een kind heeft de gelegenheid om zich te ontwikkelen
- er zijn verschillende leersituaties met verschillende educatieve middelen
▪ Samenwerking met ouders
Een kind groeit op met opvoeders thuis en opvoeders binnen De Flintstones kinderopvang
- er is een samenwerking door middel van communicatie en onderling respect
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OPVANGVORMEN EN VOORWAARDEN
Reguliere opvang

De Flintstones kinderopvang biedt reguliere opvang voor kinderen van 0-12 jaar tijdens de
openingstijden van 07:00 tot 18:00 uur. Wanneer ouders voor de 11urige vorm van opvang kiezen,
betalen zij het standaard uurtarief gedurende de hele dag.
Als extra service kan er tegen een meerprijs al om 06.30u opvang worden aangeboden. Ditzelfde
geldt voor een verlengde openingstijd van 18:00 en 18.30 uur.

Ruilen van opvangdagen

Voor het ruilen van opvangdagen bij De Flintstones kinderopvang gelden een aantal regels.
▪ Vakanties, feestdagen en ziekte gelden niet als ruildagen.
▪ Ruilen kan alleen als het kind-leidster ratio dit toelaat.
▪ Ruilen wordt minimaal één week van tevoren aangevraagd worden via de infomail. Na een
akkoord van kantoor, is het daadwerkelijk een ruiling.
▪ Alleen losse dagen komen voor ruilen in aanmerking, geen hele weken.
Onder een hele week wordt verstaan het aantal dagen dat standaard per
week door u wordt afgenomen.
▪ Ouders kunnen binnen één maand de ruildag ruilen, zodat er voldoende tijd is
om de geruilde dag te gebruiken.
▪ Ruilen kan niet met terugwerkende kracht. Bij het aanvragen van de
ruildag liggen zowel de reguliere opvangdag als de gewenste ruildag in
de toekomst.
▪ Voor het incidenteel ruilen rekenen we geen kosten op voorwaarde dat de ruildag
een gelijkwaardig aantal opvanguren heeft als de contractdag.
▪ Een afgesproken ruildag kan nooit weer worden teruggeruild wanneer onverwachts het kind
toch niet kan komen door ziekte of andere reden.

Afmelden

Afmelden moet minimaal een week van tevoren schriftelijk of telefonisch via kantoor. Wordt dit niet
gedaan of te laat, worden de uren nog steeds gefactureerd vanwege de leidsters die ingeroosterd
zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor vakanties, dagjes uit en oppas vanuit het eigen netwerk. Bij ziekte of
plotselinge afwezigheid van het kind wordt de dag ook gefactureerd in verband met de leidsters die
al zijn ingeroosterd en vaak al aan het werk zijn op moment van de afmelding.

Opzegtermijn

Bij De Flintstones kinderopvang is het mogelijk het contract aan te passen of op te zeggen.
Voor elke vorm van mutatie, is er een wijzigingstermijn van een maand.
Dit moet altijd schriftelijk (per email) voor de 1e van de nieuwe maand worden aangevraagd.
Wanneer u schriftelijk akkoord van het management krijgt, weet u dat de wijziging daadwerkelijk is
doorgevoerd. Zonder een bevestiging is de wijziging onvolledig.
Een wijziging heeft vaak ook gevolgen voor de kinderopvangtoeslag. Wijzigt het aantal opvanguren of
uw inkomen, geef dit dan altijd zelf door aan de Belastingdienst. Ook de verandering van dagopvang
naar buitenschoolse opvang is belangrijk om aan de Belastingdienst te melden.
Alles omtrent de toeslag en de Belastingdienst is uw eigen verantwoordelijkheid!
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Flexibele opvang

Flexibele opvang betekent niet dat het geheel vrijblijvend is. Ook hier zijn regels aan verbonden.
Wij streven naar rust en vastigheid op de groepen en hierom is het belangrijk dat er niet de gehele
dag door in- en uitloop is. Bij flexibele opvang wordt er een dag of dagdeel afgenomen.
Dit is bij De Flintstones kinderopvang minimaal 5,5 uur per dag.
Flexibele opvang heeft een hoger uurtarief dan reguliere opvang
Ouders nemen een ochtend (07.00-12.30u), middag (12.30-18.00u) of hele dag af.
Deze opvangvorm is alleen voor:
▪ Ouders/verzorgers die werken met onregelmatige tijden en roosters;
▪ Ouders/verzorgers die iedere maand verschillende dagen en/of dagdelen afnemen.
Ook voor kinderen met een regulier contract of van de buitenschoolse opvang kan flexibele opvang
een fijne optie zijn. Bijvoorbeeld tijdens schoolvakanties of een extra middag naast het bestaande
contract. De flexibele opvang van de BSO valt onder het tarief van zeer flexibele opvang.
Voor de stabiliteit rekenen we minstens 11 uur opvang per week voor uw kind.
Rooster
Het flexibele rooster doorgeven moet minimaal twee weken van tevoren, in verband met het maken
van het rooster. Zijn er toch wijzigingen vanuit ouders en is het rooster al gemaakt dan kunnen wij
niet gegarandeerd toezeggen. Ouders hebben zelf de verantwoordelijkheid om op tijd hun rooster
door te geven.
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TEAM
Binnen De Flintstones kinderopvang werken gemotiveerde, liefdevolle pedagogisch
medewerkers met minimaal een MBO 3 diploma binnen de sector Zorg en Welzijn.
Ongeveer het gehele team heeft een EHBOdiploma behaald en gedurende de openingstijden
- ook met openen en sluiten - wordt er met inroosteren rekening mee gehouden dat er altijd
een gediplomeerde EHBOer aanwezig is.
Het management bestaat uit een vestigingsmanager met 2 assistent managers.
Eén van hen is ook opgeleid als pedagogisch coach en is op pedagogisch vlak het
aanspreekpunt voor ouders en medewerkers. Het management is verspreid over de week
aanwezig, waarbij ze op maandag, dinsdag en donderdag alledrie aanwezig zijn.
Naast het management en onze vaste pedagogisch medewerkers hebben we een vaste
schoonmaakster in dienst die de hygiëne waarborgt in samenwerking met de medewerkers
op de groep.
Training
De pedagogisch medewerkers van de babygroepen worden in 2018 extra opgeleid met een
training gericht op de babyontwikkeling. Voor hen en de overige medewerkers willen we in
ieder geval de Meldcode Kindermishandeling onder de aandacht brengen door middel van
een erkende training.
Stagiaires
We zijn een erkend leerbedrijf als het gaat om het begeleiden van stagiaires. We staan open
voor MBO 3 en 4 en HBO studenten die een sociale opleiding volgen. Stagiaires kunnen
volledig meedraaien met het dagritme. Ze worden boventallig op de groep geplaatst, dus
hebben geen eindverantwoordelijkheid en worden in de praktijk begeleid en bijgestaan door
de vaste PMers. Werkzaamheden kunnen o.a. zijn: een flesje klaarmaken, een
verschoonronde doen, het eetmoment voorbereiden, een activiteit voorbereiden
(voorlezen, creatieve werkvormen, leren stapelen met blokken).
Samen met één praktijkbegeleider zal de pedagogisch coach de student begeleiden.
De pedagogisch coach heeft waar nodig contact met de opleiding.

7
Pedagogisch beleidsplan – De Flintstones kinderopvang

OPENINGSTIJDEN & GESLOTEN DAGEN
De Flintstones kinderopvang is geopend van 07:00-18:00 uur.
Als extra verlengde openingstijden kunnen we op aanvraag om 06.30 uur open gaan en sluiten we
uiterlijk 18.30 uur. Wanneer ouders hier gebruik van willen maken, vragen ze dit aan, zeker wanneer
het gaat om de vroeg verlengde opvang. Voor de laat verlengde opvang geldt de mogelijkheid dat
ouders hier gebruik van kunnen maken bij file, overwerken of andere situaties.
Ouders tekenen dit extra half uur af bij de pedagogisch medewerkers.
De Flintstones kinderopvang is bijna het gehele jaar open behalve op de officiële feestdagen:
Deze gesloten dagen worden ruim van tevoren gecommuniceerd via de mail, nieuwsbrief en posters.
Ook staan deze gesloten dagen op de website. Deze dagen kunnen niet door ouders worden geruild.
De Flintstones kinderopvang heeft gemiddeld één studiedag per jaar voor de werknemers en zal dan
ook gesloten zijn. Deze dag wordt ook niet geruild. Voor 2019 hebben deze dag (nog) niet ingepland.
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GROEPSINDELING
De Flintstones kinderopvang heeft horizontale babygroepen. Dat wil zeggen dat baby’s met
leeftijdgenoten in een groep verblijven. De Flintstones kinderopvang biedt op dit moment ruimte aan
5 groepen dagopvang. De kinderen doorlopen vanaf hun start twee groepen. Ze starten in de
babygroep(en) tot maximaal 2 jaar en stromen dan door naar de peutergroep.
De leeftijdsopbouw van de groepen is als volgt:
Dino
Hoppy
Gazoo
Barney
Bam Bam

11 kinderen van 8 weken tot maximaal 2 jaar
11 kinderen van 8 weken tot maximaal 2 jaar
11 kinderen van 8 weken tot maximaal 2 jaar
16 kinderen van 2 jaar tot 4 jaar
16 kinderen 2 jaar tot 4 jaar

BSO
Fred
Wilma
Pebbles

20 kinderen van minimaal 4 jaar tot 8 jaar
20 kinderen van minimaal 4 jaar tot 8 jaar
20 kinderen van minimaal 8 jaar tot 12 jaar

In principe worden de leeftijden van de dagopvanggroepen gehanteerd, mits er rekening is gehouden
met de andere voorwaarden. Deze voorwaarden zijn :
▪ Het ontwikkelingsniveau van een kind;
▪ De situatie van een kind (bijvoorbeeld broertjes en zusjes die in de groep komen);
▪ De zorg die een kind nodig heeft;
▪ De mogelijkheid tot doorplaatsen van een kind vanwege het kindratio.
Kinderen hebben een vaste groep waarin zij verblijven, de zogenaamde stamgroep.
In en rondom vakantieperiodes of op een rustige dag kunnen peutergroepen samengevoegd worden.
Ook kan het zijn dat er dan een pedagogisch medewerker uit een andere groep op de groep staat (bij
afwezigheid van de vaste leidster van de stamgroep).

Vaste gezichtencriteria

Bij de babygroepen houden we rekening met de vaste gezichtencriteria. Een baby tot 1 jaar ziet altijd
minimaal één bekend gezicht met daarnaast nog één of twee andere vaste PMers. Mocht er door
ziekte en/of vakantie een vast gezicht wegvallen, zorgen we voor stabiliteit van een derde gezicht.
Voor flexkinderen tot 1 jaar willen we ook zoveel mogelijk de vaste gezichtencriteria aanhouden,
echter is het niet verplicht. Vraagt een ouder met een regulier contract extra flexopvang voor een
kind tot 1 jaar, dan zien we die flexaanvraag ook als zijnde een flexkind.
Op rustige dagen - zoals dat nu in de praktijk woensdag en vrijdag is - voegen babygroepen samen in
de ruimte van Gazoo. Hierbij geldt dat de pedagogisch medewerkers bekend zijn, een vast gezicht is.
De ruimte van Gazoo wordt gekozen vanwege de grootste oppervlakte.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Onze buitenschoolse opvang bestaat uit kinderen van 4 tot en met 12 jaar die een gedeelte van hun
vrije tijd bij ons doorbrengen. Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen na een schooldag het gevoel
hebben vrij te zijn binnen de mogelijkheden die wij ze geven.
In de schoolvakanties of tijdens een studiedag komen kinderen een hele dag. De pedagogisch
medewerkers verzorgen voor elke vakantie een speciaal programma waar de kinderen aan deel
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kunnen nemen. Dit programma heeft voldoende variatie op het gebied van
binnen en buiten activiteiten. Per week hebben we vaak minimaal één betaald uitje. Dit varieert van
schaatsen tot een poppentheater, van het Museon tot een workshop drama en toneel.
Afwisseling in het aanbod vinden we erg belangrijk. Zo maken kinderen kennis met niet alleen het
bekende terrein van thuis, school en De Flintstones kinderopvang, maar ook met nieuwe plekken in
de stad.
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INZET PEDAGOGISCH MEDEWERKERS
Beroepskrachtkindratio

Op iedere groep staan minimaal twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers.
Het kan voorkomen dat een groep wordt samengevoegd wordt vanwege het beroepskrachtkind-ratio
(BKR) rondom vakantieperiode en ziekte van kinderen/medewerkers.
Het BKR wil zeggen dat we per aantal kinderen kijken hoeveel pedagogisch medewerkers er nodig
zijn volgens de gestelde richtlijnen vanuit de GGD. Bij rustige dagen kan het voorkomen dat een
pedagogisch medewerker alleen op een groep staat. Uiteraard heeft zij gedurende de middag recht
op pauze. Bij ons krijgen de medewerkers een uur pauze om te ontspannen in een daarvoor
bestemde ruimte of ze kunnen naar buiten.
Pedagogisch medewerkers draaien over het algemeen hele dagen. Wij geven daar ook de voorkeur
aan om zoveel mogelijk stabiliteit voor de kinderen te bieden met zo min mogelijk wisselingen. De
medewerkers werken minimaal 2 dagen per week om de kwaliteit van de opvang te kunnen
waarborgen. Zijn ze wel een halve dag ingeroosterd dan heeft dit te maken met het BKR.
De medewerkers hebben allen een diploma waarmee zij bevoegd zijn op de groepen te werken als
pedagogisch medewerker. Iedere pedagogisch medewerker is in het bezit van een Verklaring
Omtrent Gedrag. Een groot aantal medewerkers zijn opgeleid tot BHV-er (bedrijfshulpverlening)
en/of hebben een EHBO-diploma, erkend door het Rode Kruis.
Wij bieden als kinderopvang flexibele opvang waardoor het aantal kinderen over de gehele dag kan
fluctueren. Om de structuur en de rust te bewaken, werken we daarom het meest met dagdelen.
Ouders kunnen een dagdeel tot 12.30 uur afnemen of vanaf 12.30 uur. Zo houd je rond dat tijdstip
de in- en uitloop van ouders. Uiteraard bieden we ook opvang op maat wanneer dit binnen de
gestelde richtlijnen gerealiseerd kan worden en dan kan de breng- en haaltijd afwijken van de
hierboven genoemde periode.

Vaste gezichten

Over het algemeen werken wij met vaste gezichten op de peutergroep en zeker met vaste gezichten
op de babygroep. Een overzicht van welke vaste gezichten er wanneer werken op de babygroep staat
weergegeven in een lijst in hun groepsmap. Om ziekte en vakantie van onze medewerkers te kunnen
opvangen, zijn er invalkrachten aangenomen. Dit kunnen ook medewerkers zijn die we
normaalgesproken op een andere groep inzetten.

De 3uursregeling

Bij een aaneengesloten openstelling van tien uur (of meer) kan er maximaal 3 uur per dag worden
afgeweken van de vereiste beroepskrachtregeling - BKR - waarbij minimaal de helft van de vereiste
BKR wordt ingezet. Wij wijken af tussen de middag (12.30 en 14.30u) en tussen 17u en 18u. Tijdens
de overige uren wordt voldaan aan de BKR. Bij 3 medewerkers op de groep, wat met name bij de
babygroep voorkomt, is de afwijking tussen 12.30u en 15u en tussen 17.30 en 18u. Tijdens de
overige uren wordt voldaan aan de BKR.

Observaties

De kinderen van De Flintstones kinderopvang worden gevolgd in hun ontwikkeling met een jaarlijkse
observatie. Deze observatie vindt plaats rondom een verjaardag van het kind zodat er jaarlijks een
vast moment van bewust kijken en volgen van de kindontwikkeling op de agenda staat.
Bij kinderen tot 4 jaar zit veel verschil in tempo en volgorde van ontwikkeling waardoor je niet
voorbarig over bepaalde achteruitgang of voorsprongen moet praten. Lees hierover meer op pag. 33.
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INDELING RUIMTE EN AANBOD MATERIAAL
⌂ DAGOPVANG
De indeling van de ruimtes

Elke ruimte is afgestemd op de leeftijdsgroep waarvoor de ruimte bedoeld is.
Bij het inrichten is er nagedacht over het meubilair, kleurgebruik, speelgoed en speelmogelijkheden.
De nadruk ligt op een sfeer waarin een kind zich prettig voelt en zich verder kan ontwikkelen.
Ook wordt er in ruimtes nagedacht dat het niet schreeuwend druk wordt vormgegeven, maar dat er
standaard een rustige sfeer wordt uitgestraald.
Er is een open verbinding tussen de verschillende groepen. In die ruimte is de commode aanwezig
met wastafel en bij de peutergroepen ook de peutertoiletten met een lage wastafel.
Gazoo is een zelfstandige groep zonder open verbinding met een andere ruimte. Deze groep heeft
aangrenzend een eigen badkamer en 2 slaapkamers.
Gelet op hygiëne wordt er in een centrale keuken eten bereid.
Op de groepen bevindt zich geen keuken. Bij de babygroepen worden flessen klaargemaakt bij de
magnetron in de badkamer. Door middel van een schot is er geen open verbinding met het
verschoongedeelte.
Elke groep heeft een kastensysteem met als bedoeling dat kinderen op een veilige manier zelf
speelgoed kunnen kiezen en pakken. Daar waar ze zelfstandig bij kunnen, mogen ze het speelgoed
zelf pakken. Waar ze niet bij kunnen, dat is óf niet voor hen bedoeld óf daar mag alleen onder
begeleiding mee worden gespeeld (zoals knutselmaterialen, muziekinstrumenten).
Er wordt aan hoge tafels gegeten en gedronken. Kinderen kunnen er ook voor kiezen (of worden
neergezet) om aan deze tafels te spelen met materialen die ze uit de kast kunnen pakken of die
uitsluitend bedoeld zijn om onder begeleiding mee te spelen (Bijv. Playmobil 1-2-3, houten dieren,
Schleich dieren). Elke peutergroep heeft ook de mogelijkheid om aan een lager object een activiteit
te ondernemen of de hal te gebruiken.
De inrichting is erop gebaseerd dat deze flexibel gebruikt kan worden. Zo kan de omgeving uitdagend
gehouden worden als je één en ander verwisselt met een andere groep of verplaatst.
Op de peutergroepen zijn er verschillende speelhoeken. In deze hoeken staat een bepaalde activiteit
centraal. Denk hierbij aan een knuffelhoek, een huishoek of een boekenhoek. De hoeken worden
regelmatig vernieuwd en aangepast naar de belevingswereld van de kinderen of het thema waarmee
gewerkt wordt. De huishoek en boekenhoek zijn in de peutergroepen standaard omdat deze hoeken
uitermate geschikt zijn voor deze leeftijdsgroep. Het ontwikkelen van sociale vaardigheden, het
stimuleren van de taalontwikkeling en de creatieve ontwikkeling worden hiermee geprikkeld.

De huishoek

De huishoek is een vaste hoek in de peutergroep. De huishoek kan uit verschillende thema’s bestaan
die te maken hebben met ruimtes vanuit thuis of de directe omgeving van een kind. Zo is er bijv. een
keukentje met een tafel en krukjes/stoeltjes aanwezig om zo de kinderen te stimuleren een
rollenspel te houden. Dit kan ook een winkeltje zijn. De pedagogisch medewerkers kijken naar de
kinderen om te weten wat bij hen op een bepaald moment leeft.
De huishoek wordt soms ingericht met echte huisraad om de kinderen uit te dagen te imiteren en tot
het spelen van verschillende rollen.
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Enkele voorbeelden zijn: keukengerei, een tafelkleedje, kop en schoteltjes, een
echte telefoon, een toetsenbord, een babyflesje of een emmer met schoonmaakdoeken. Hierbij
wordt wel aandacht geschonken aan de veiligheid van de materialen. De pedagogisch medewerkers
spelen regelmatig mee met de kinderen om de kinderen te stimuleren en kinderen te betrekken bij
het spel. Samen met de kinderen worden regels voor het spelen in de huishoek afgesproken en kan
ook het opruimen ná het spelen worden aangeleerd.

De boekenhoek of rustige hoek

In de boekenhoek staan boeken die kinderen zelf kunnen pakken om in te kijken of te lezen.
De boekjes voor de kinderen zijn geschikt om gebruikt te worden.
Dat betekent meestal boekjes met harde kaften en stevige bladzijden.
Elke ruimte binnen de dagopvang heeft een bank, fauteuil of groot grondkleed waarop een boekje
voorgelezen kan worden, een baby gevoed kan worden of waar een kind gewoon even rustig kan
zitten.
In de boekenhoek stimuleren de pedagogisch medewerkers het omgaan met boeken. Er wordt zowel
aandacht besteed aan de inhoud van de boeken (plaatjes, letters, bladzijden, etc.) als aan de omgang
met boeken. De pedagogisch medewerkers leren de kinderen hoe je een boek leest (zittend met
boek op schoot), hoe je met een boek omgaat (zodat het niet scheurt) en hoe je een boek opruimt in
het boekenkastje.
Elke ‘afdeling’ - baby’s en/of peuters - hebben voldoende boeken die gebruikt worden door de
pedagogisch medewerkers om uit voor te lezen. Deze boeken staan hoger en dus buiten het bereik
van de kinderen. Andere boeken kunnen juist meer in het zicht staan (bijv. passend bij het huidige
thema). De boekenhoek kan ook gebruikt worden als rustige hoek. Dit betekent dat de hoek is
voorzien van boeken en rustig spel, zoals puzzels.

Aanbod spelmateriaal

Het materiaal waarmee gespeeld kan worden, wordt voor een deel al zo gepresenteerd dat kinderen
er direct mee kunnen spelen. Veel van ons materiaal is van hout, want ook de uitstraling en
duurzaamheid is belangrijk. Het aanbod aan materialen is gedeeltelijk toegankelijk voor de kinderen.
De rest ligt in de kast. De pedagogisch medewerker draagt zorg voor de afwisseling hierin. Het
speelgoed is afgestemd op verschillende ontwikkelings- en belevingniveaus.
Er is altijd materiaal aanwezig dat de verschillende ontwikkelingsgebieden stimuleert. Zo hebben we
ontwikkelingsmateriaal waarbij vormen, kleuren en tellen bijvoorbeeld aan bod komen en materiaal
voor het uitoefenen van rollenspellen: verkleedkleding en een huis/poppenhoek. Er is voldoende,
knutselmateriaal, materiaal ter stimulering van de motoriek en spelletjes voor de taalontwikkeling.
Er zijn boekjes aanwezig die kinderen zelf mogen pakken en prentenboeken die de juffen kunnen
voorlezen. Daarnaast is het erg belangrijk dat kinderen vooral met speelgoed kunnen spelen waarvan
ze het leuk vinden, want dat is de grootste stimulans om tot verdere ontwikkeling te komen.
De ruimte is overzichtelijk ingedeeld en pedagogisch medewerkers dragen zorg voor orde en netheid
in de groep. Zij zorgen ervoor dat de groep schoon en netjes blijft. Kinderen worden gestimuleerd om
hier ook aan bij te dragen. Zij gebruiken het speelgoed waarvoor het bedoeld is en leren al vanaf de
babygroep spelenderwijs opruimen als het spelen voorbij is.

Gebruik van schermen, televisie en radio

Af en toe wordt er op de laptop of tablet iets gekeken. Dit kan een programma zijn in het kader van
het thema, maar het kan ook zijn dat er een moment ingepland wordt om televisie te kijken als
activiteit (troonrede op Prinsjesdag) of als ontspanning (Disneyfilm). Er wordt alleen gericht gekeken
met de hele groep. Het scherm staat nooit aan zonder dat er gekeken wordt.
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De radio (en/of bluetoothboxjes) in de groep is bedoeld om kinderen cd’s te
laten beluisteren, als muziekmedia en om te dansen. In de babygroep kan de radio ook gebruikt
worden om kinderen kennis te laten maken met muziek. Zo worden er kinderliedjes afgespeeld of
juist rustgevende muziek beluisterd. De radio staat nooit aan als achtergrondmuziek voor de
pedagogisch medewerkers. Dit brengt onrust met zich mee in de groep en is dus niet gewenst.

INDELING RUIMTE EN AANBOD MATERIAAL
⌂ BUITENSCHOOLSE OPVANG
Groepsindeling

De buitenschoolse opvang bestaat momenteel uit 3 groepen. Er verblijven maximaal 20 kinderen per
groep. De kinderen hebben allen de basisschoolleeftijd (4 tot en met 13 jaar).
De groep is afgestemd op verschillende leeftijden: Twee groepen zijn afgestemd op de leeftijd tot 8
jaar en één groep op kinderen met de leeftijd van 8+.
De inrichting is aangepast wat betreft meubilair, kleurgebruik, speelgoed en speelmogelijkheden.
We beogen dat elk kind zich prettig voelt, vrijetijdsbesteding heeft en leert functioneren in een
groep. In de 8+groep zijn er voor deze leeftijd geschikte boeken en spellen en hebben we ook
aandacht voor kinderen die huiswerk mee hebben gekregen.

Inzet pedagogisch medewerkers

Wanneer er 10-12 kinderen aanwezig zijn, zal er één pedagogisch medewerker begeleiden. Bij 12 tot
20 kinderen zullen er twee pedagogisch medewerkers aanwezig zijn. Gedurende de schoolweken is
ons streven dat er minimaal twee pedagogisch medewerkers tot 18.00 uur.
Is er een school vrij (margedag/studiedag) - en wordt er dus een hele dag opvang geboden aan deze
kinderen - dan gaat één pedagogisch medewerker om 17.00 uur naar huis. Tijdens vakantieweken zal
één pedagogisch medewerker om 17.00 uur naar huis gaan en werkt de andere tot 18.00 uur, net als
in de dagopvang.
In de vakantieperiode of bij ziekte en vrije dagen van vaste medewerkers kan er een pedagogisch
medewerker of invalkracht van de dagopvang worden ingezet.

Indeling van de ruimtes

De ruimte is afgestemd op de basisschoolleeftijd. Naar hun behoeften kunnen zij spelen en
ontdekken. Het gevoel van welkom zijn, een plek mogen hebben binnen de groep en gelegenheid om
verder te ontwikkelen is aanwezig.
Er zijn hoge tafels aanwezig en verschillende hoeken waarin gespeeld of gerust kan worden. Voor de
meisjes en de jongens is er een aparte kamer gecreëerd. Ruimte om te tutten, te verkleden of zich
terug te trekken als (groep) meisjes of jongens. Materialen staan in open (en gesloten) kasten. In de
nabijheid van de groep - in de gang - is de garderobe met kapstokken. De toiletgroep en wastafels
om de handen te kunnen wassen bevindt zich buiten de groep - ook in de hal.
Alle groepen hebben een eigen ruimte. Er worden themagerichte activiteiten aangeboden, maar het
accent ligt met name op spelen, plezier hebben, ontspannen en uitrusten, zonder dat er eisen aan
hun prestaties worden gesteld.
Leren en ontwikkelen doen kinderen ook zeker op de BSO: Keuzes maken, alleen en samen met
anderen spelen en contact maken, kennismaken met activiteiten en het leren van nieuwe
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vaardigheden. Binnen de BSO kunnen kinderen ervaringen en kennis opdoen in
uiteenlopende situaties. Van uitstapjes tot bakken. Knutselen, torens bouwen of stoelendans spelen.
Daarnaast worden er buiten ook activiteiten aangeboden zoals bijvoorbeeld tuinieren en voetballen.
De BSO draagt er aan bij dat de kinderen in een veilige omgeving actief bezig zijn met interessante
activiteiten en daardoor belangrijke leerervaringen opdoen.
In de eigen ruimte zijn plekken gecreëerd om zo een gevarieerd en breed aanbod te hebben in
activiteiten op hun eigen vertrouwde plek. Er zijn vaste hoeken die regelmatig vernieuwd of
uitgebreid worden met andere spullen. Een huishoek, een zithoek, de computerhoek en de
constructiehoek zijn vaste hoeken. Voor spelletjes spelen, knutselen, handwerken of tekenen zijn de
kinderen aangewezen op het gebruik van de hoge tafels waar ook aan gegeten en gedronken
wordtpauze. In de buurt hiervan staan de spelletjeskast en de knutselkast.

Huishoek

De huishoek is een hoek waarin alle materialen verzameld worden die te maken hebben met het
naspelen van huiselijke situaties of situaties uit de echte wereld van de kinderen. In de huishoek kan
een keuken zijn, een poppenplaats, een dokterskamer of bijvoorbeeld een winkeltje. Er worden zo
mogelijk echte materialen verzameld om de echte wereld na te spelen. De pedagogisch medewerker
zorgt ervoor dat de huishoek zo is ingericht dat kinderen van verschillende leeftijden een fijne
speelplek hebben in de huishoek.

Zithoek

De zithoek geeft de kinderen een plek om ontspannen een boek te lezen. Prentenboeken,
informatieve boeken, leesboeken of stripboeken, we willen een divers aanbod hebben voor de
verschillende interesses en belevingniveaus van de kinderen.
Er liggen spelletjes om alleen te doen, maar er kan ook gezellig gezeten worden om te kletsen. Ook
een plek voor bijvoorbeeld muziek luisteren, kletsen en hangen met elkaar. De ultieme ontspanning
na een schooldag.

Jongenskamer

Een kamer met wat kussens en zitplekken voor jongens om te kunnen hangen. Een tijdschrift te lezen
of voldoende ruimte om afgesloten van de grote ruimte een bouwwerk te kunnen maken van Lego,
Knex, Kapla o.i.d.

Meisjeskamer

Een kamer met een lekker bed en zitkussens voor meisjes om te hangen en te tutten. Er staat een
spiegel met schemerlampjes en er zijn allerlei accessoires voor meisjes te vinden: Verkleedkleren,
hakschoenen, sieraden, haarborstel, knipjes, speldjes en tasjes.

Constructiehoek

De constructiehoek kent verschillende locaties. Op de ene groep is het aan een tafel, op de andere
groep een plek op de grond. Playmobil, Knex, Kapla, Lego, voertuigen en andere bouwmaterialen
blijven zoveel mogelijk in de groep om de constructiematerialen zo min mogelijk met elkaar te
mengen. Constructies mogen bewaard worden, mits een ander kind er niet mee wil spelen. Kleinere
constructies worden bewaard om er de volgende keer weer mee verder te kunnen spelen.

Hoge tafels

Aan de hoge tafels kan worden gespeeld met materialen uit de kasten. Er is een knutselkast waar
bakken met knip- en plakmaterialen in staan, strijkkralen en handwerkmaterialen. In de tekenbakken
ligt papier, stiften, potloden, vetkrijt, lijm, scharen, verf en andere tekenbenodigdheden. In de
spelletjeskast bevinden zich gezelschapsspelletjes en puzzels. De kinderen mogen zelf alles uit de
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kasten pakken en gaan spelen, knutselen, tekenen of handwerken.

Atelier

Ons atelier is ingericht op alles kunnen maken wat er maar in je hoofd op komt. Er is een groot
aanbod aan kosteloos materiaal waar mee gewerkt kan worden. Kinderen mogen hier zelf aan de
slag of volgens een bepaalde opdracht. We moedigen kinderen ook aan om materiaal van thuis mee
te nemen voor in het atelier zoals lege emmertjes fruit of eierdozen. Zo stimuleren we ook gelijk de
betrokkenheid bij afvalverwerking.

DAGINDELING
⌂ DAGOPVANG
De Flintstones kinderopvang hanteert een dagritme om structuur te bieden aan de kinderen. Voor de
jongste kinderen wordt zo veel mogelijk het ritme van thuis gevolgd. Wanneer de kinderen eraan toe
zijn groeien zij langzaam in het dagritme van het kinderdagverblijf. Uitgangspunt hierbij is de leeftijd
van 1 jaar.
7.00 - 9.00

Kinderen worden gebracht
spelen vrij met speelgoed, aan tafel of met elkaar

9.00 - 09.30
09.30 - 11.00

Cracker eten en water/thee/limo drinken op de babygroep
Jongste kinderen van de babygroep gaan slapen

9.30 - 10.00
10.00 - 11.00

Cracker eten en water/thee/limo drinken bij BamBam en Barney
Binnen of buiten spelen
Kringmoment (bijna dagelijks)
Themagericht werken/spelen

11.00 - 11.15
11.15 - 12.00

Opruimen
Lunchen

12.30 - 13.00

Kinderen worden gehaald of gebracht

12.00 - 14.30

Kinderen die 1x slapen, gaan naar bed
Kinderen die niet slapen, spelen zelfstandig of met PM-er
de groep wordt stofgezogen en gedweild
tijd voor schrijven van overdracht etc.

12.30 - 14.30
14.30 - 15.00

Pauzes van de PM-ers
Kinderen van BamBam en Barney worden uit bed gehaald
Jongste kinderen van de babygroep gaan slapen

15.00 - 15.45
16.00 - 18.00

Fruit en koekje eten, limo/water/thee drinken
Binnen of buiten spelen
Kinderen worden gehaald
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▪

Knutselactiviteiten of groepsactiviteiten, zoals wandelen, worden in
principe tussen 10.00 uur en 11.15 uur ondernomen. Bij uitzondering kan hiervan afgeweken
worden.

▪

De breng- en haaltijden moeten door ouders zoveel mogelijk gerespecteerd worden. Willen
ouders hiervan afwijken, dan is dit altijd in overleg met kantoor

DAGINDELING
⌂ BUITENSCHOOLSE OPVANG
De buitenschoolse opvang kent 3 soorten dagindelingen: Een indeling voor de korte middag van
15.00 - 18.00 uur, de lange middag van 12.00 - 18.00 uur en een indeling voor de vakantieopvang.
Hieronder volgt de inhoud van de drie dagindelingen:

Dagindeling schoolweken korte middag
14.45 - 15.15
15.15 - 15.45
15.45 - 18.00

De pedagogisch medewerker haalt de kinderen van school
Fruit eten, thee of limonade drinken
Vrij binnen of buiten spelen of deelnemen aan een activiteit
kinderen worden gehaald

Dagindeling schoolweken lange middag
12.00 - 12.30
12.30 - 13.15
13.15 - 14.15
14.15 - 15.30
15.30 - 15.50
15.50 - 18.00
16.00 - 18.00

De pedagogisch medewerker haalt de kinderen van school
Brood eten en zuivel drinken
Vrij binnen spelen
Vrij binnen of buiten spelen of deelnemen aan een activiteit
Fruit eten, thee of limonade drinken
Vrij binnen of buiten spelen
Kinderen worden gehaald

Dagindeling vakantieopvang
07.00 - 9.30
9.30 - 10.15
10.15 - 10.30
10.30 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.15
14.15 - 15.30
15.30 - 15.50
15.50 - 18.00
16.00 - 18.00

Kinderen worden gebracht en spelen binnen
Vrij binnen of buiten spelen
Wat drinken en tussendoortje cracker of rijstewafel
Binnen of buiten spelen, activiteit of uitje
Brood eten, melk drinken
Vrij binnen spelen of een uitje
Binnen of buiten spelen, activiteit
Fruit eten, thee of limonade drinken
Vrij binnen of buiten spelen
Kinderen worden gehaald
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RITUELEN
⌂ DAGOPVANG
Wennen

Na inschrijving bij De Flintstones kinderopvang volgt uiteindelijk de plaatsing van het kind. Een
belangrijk moment voor ouders en kind. Vaak ook heel spannend.
Vanaf het eerste moment is het belangrijk dat ouders en kinderen in staat worden gesteld om een
goede vertrouwensband met de pedagogisch medewerkers op te bouwen. Onder andere om deze
reden vinden we stabiliteit van onze personeelsplanning dan ook erg belangrijk.
De Flintstones kinderopvang start met een intakegesprek waarin de pedagogisch medewerker met
de ouder in gesprek gaat over het kind. Als ouder weet u hoe uw kind graag getroost wil worden, hoe
het in slaap valt en wat de gebruiken zijn rondom het flesje geven. We laten u graag aan het woord
om zo uw kindje beter te leren kennen. Ook het bespreken van een aantal beleidsregels (zoals hoe
we omgaan met een ziek kind, hoe het zit met ruildagen en welke persoonlijke gegevens we nodig
hebben om u als ouders overdag te kunnen bereiken) komen aan bod.
Het wennen gebeurt vaak verspreid over ongeveer 2 dagen. Een keer een ochtend en een keer een
langere dag. Een kind heeft ongeveer 1 tot 3 maanden nodig om zich thuis en vrij te voelen bij De
Flintstones kinderopvang. Voor baby’s geldt dat ze vaak moeten wennen aan alle geluiden,
bewegingen en indrukken, maar ook aan het feit dat een ander persoon hen verzorgd.
Dreumesen kunnen wat eenkennig zijn, waardoor zij het soms pas naar de zin hebben wanneer de
band met de pedagogisch medewerkers enigszins is opgebouwd. Peuters kunnen nog weer wat
langer nodig hebben om te wennen, omdat zij hun eigen wereld centraal stellen. Ze zijn in een
andere omgeving dan dat ze gewend zijn en kunnen moeite hebben met veranderingen en vooral
met het loslaten van hun ouders.
Het kan voorkomen dat een baby of peuter (of ouder) langer nodig heeft om te wennen, dit is dan in
overleg met de ouder.
Bij overgang naar een andere groep is het van belang dat pedagogisch medewerkers het betreffende
kind vooraf meenemen naar de andere groep en het kind stimuleren daar te spelen of bijvoorbeeld
een keer mee te eten. Op deze wijze raakt een kind bekend met de groep en kan het zonder teveel
problemen overgeplaatst worden. Door het openen in de hal of het gezamenlijk buiten spelen kan
het kind al bekend geraakt zijn met andere pedagogisch medewerkers.

Brengen en halen - afscheid nemen

Bij binnenkomst wordt elk kind persoonlijk bij naam begroet. We hechten veel waarde aan een
overdracht en horen dan ook graag van een ouder of het kind goed geslapen/gegeten heeft en of er
overige aandachtspunten zijn.
Wanneer kinderen moeite hebben met afscheid nemen, is het beter om dit ritueel niet te lang te
maken en kort en duidelijk afscheid te nemen. De pedagogisch medewerkers zullen dit dan ook met
ouders bespreken.
Afscheid nemen kan in een bepaalde periode (zeker bij peuters) moeilijk worden. Dit wordt dan
vrijwel automatisch ook moeilijker voor ouders. Kinderen zijn nog bezig te leren dat een scheiding
met hun ouders niet voor altijd duurt, maar dat papa en mama terugkomen. Ook zijn ze bezig te
leren dat ze andere volwassenen kunnen vertrouwen en plezier met hen kunnen hebben.
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Op de moeilijke momenten kunnen rituelen helpen om extra steun te geven,
een bepaalde plek of manier van uitzwaaien kan prettig zijn (bijv. altijd bij het grote raam). Juist de
zekerheid dat iets altijd op dezelfde manier gebeurt, geeft steun, zekerheid en houvast voor het kind.
Dit zorgt ervoor dat ze zich met hun gevoel veilig bij je voelen.
Doelstelling is om het afscheid voor het kind zo makkelijk mogelijk te maken.
Op de volgende manier kunnen kinderen geholpen worden met afscheid nemen:
▪ Maak het afscheid bespreekbaar: neem de emotie serieus, benoem het verdriet
▪ Vertel duidelijk dat papa of mama aan het einde van de dag weer terugkomt
▪ Laat de ouder niet stiekem vertrekken, dit is niet goed voor het vertrouwen wat het kind
heeft in de ouder
▪ Laat de ouder het kind niet om toestemming vragen om weg te gaan. Of het kind wel of niet
gaat huilen is zijn eigen keuze, maar of je weggaat is geen keuze die hij heeft
▪ Laat de ouder het verdriet van zichzelf en van het kind accepteren
▪ Houd het afscheid kort en duidelijk: Kus, knuffel en vertrek. Stop, zwaai en ga!
▪ Vraag de ouder om niet meer terug te komen naar de groep na het nemen van afscheid, dit is
verwarrend voor het kind en kan hem opnieuw verdrietig maken
▪ Vertel de ouder dat het verdriet vaak tijdelijk is
▪ Vertel een ouder nadrukkelijk dat hij altijd mag bellen gedurende de dag
Aan het einde van de dag hechten we ook weer waarde aan de overdracht en wordt tijdens het
ophalen van een kind de dag doorgenomen met de ouder.
Bij vertrek wordt van ieder kind afscheid genomen door de pedagogisch medewerker nadat zij met
de ouder de overdracht heeft gedaan.
Bij meerdere ouders in de groep kan de overdracht wat korter zijn, zodat de pedagogisch
medewerker iedere ouder te woord kan staan. Op het moment dat de kinderen worden gebracht of
opgehaald staat de pedagogisch medewerker vaak alleen op de groep en draagt zij tegelijk ook zorg
voor de begeleiding en verzorging van de kinderen en de sfeer.

Jarige jobjes, jarige jetjes

Een jarige is speciaal bij De Flintstones kinderopvang. ’s Morgens wordt er een feestje voor de jarige
gevierd, hangen er vaak slingers en een deurposter. De pedagogisch medewerkers maken iets
persoonlijks waardoor hij herkenbaar is als de jarige. Bijvoorbeeld een feestmuts of een papieren
medaille. De jarige mag trakteren als er een traktatie mee gegeven is. Ons uitgangspunt is dat de
jarige een feestje heeft. Hij is jarig, wordt in het zonnetje gezet en mag trakteren. Aan ouders wordt
gevraagd de traktatie bescheiden te houden en het liefst gezond.
Bij De Flintstones kinderopvang is snoep niet tot zeer beperkt aanwezig.
Trakteren wil zeggen: Iets lekkers dat ze anders niet snel krijgen.

Liedjes

Er wordt veel gezongen bij De Flintstones kinderopvang. Voor ieder ritueel is wel een liedje, zoals
voor het opruimen, voor een feestje of voor het even moeten luisteren. Kinderen worden daardoor
gestimuleerd en aangetrokken tot deelname aan het ritueel. Daarnaast worden er, in het kader van
elk thema, bijpassende liedjes aangeleerd en gezongen. Liedjes met gebaren zijn erg in trek bij
kinderen en leert hen ook verbanden te leggen (zoals bijv. een olifant nadoen met een lange slurf).
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RITUELEN
⌂ BUITENSCHOOLSE OPVANG
Wennen

Nieuwe kinderen kunnen samen met hun ouders kennis komen maken met de groep en de
pedagogisch medewerkers. Er wordt dan kort uitgelegd wie het team van de BSO is en hoe één en
ander in de praktijk verloopt binnen de buitenschoolse opvang.
We gaan ervan uit dat het gemiddeld een paar maanden kost voordat een kind echt gewend is bij ons
en zich thuis voelt, maar doordat het vaak wel klas- of leeftijdsgenootjes uit de buurt of van dezelfde
school ziet, verloopt het vaak soepel.
Kinderen die van de dagopvang naar de BSO doorstromen, komen vaak even een paar uurtjes voor
de officiële overgang. Ze eten een keer mee, gaan alvast een keer mee op een uitje of spelen een
middag boven. Voor kinderen van de dagopvang maken we hiermee duidelijk wat de verschillen zijn
tussen de dagopvang en de buitenschoolse opvang. Ze voelen zich vaak groot en bijzonder.
Kinderen die niet doorstromen vanuit het KDV komen vaak al met ouders mee tijdens de rondleiding.
Voor aanvang van de startdatum bij de BSO mogen deze kinderen 1 á 2 BSOmiddagen wennen op de
groep. Vaak in overleg met ouders komen we tot de beslissing van 1 of 2 wenmiddagen en sommige
ouders vinden wennen helemaal niet nodig.
De kinderen van de dagopvang kennen de leidsters van de BSO vaak al (van gezicht) waardoor de
overgang voor hen niet geheel nieuw is.

Jarige jobjes, jarige jetjes

Een jarige is speciaal bij De Flintstones kinderopvang. ’s Middags wordt er een feestje voor de jarige
gevierd en wordt hij toegezongen door de groep. Vaak door de kinderen van alle groepen.
De jarige mag trakteren als er een traktatie meegegeven is. Ons uitgangspunt is dat de jarige een
feestje heeft: hij is jarig en mag trakteren. Aan ouders wordt gevraagd de traktatie bescheiden te
houden, geen cadeautjes mee te geven en het liefst gezond want snoep is niet tot zeer beperkt
aanwezig. Trakteren wil zeggen iets lekkers dat ze anders niet snel zullen krijgen - dit kan extra
gegeven worden tijdens het fruitmoment. Bij meerdere traktaties kiezen we ervoor ook wat in de tas
te stoppen om voor thuis te bewaren.
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PEDAGOGISCHE DOELEN
bij de verschillende ontwikkelingsaspecten
Ontwikkelen en leren lijkt bij jonge kinderen vanzelf te gaan. Ze gaan uitdagingen aan, doen elkaar na
en willen delen wat ze gemaakt hebben of al kunnen. Kinderen worden geboren met een enorm
vermogen en motivatie om te leren. Kinderen ontwikkelen zich in interactie met hun sociale
omgeving. Deels ligt de loop van de ontwikkeling genetisch vast. Maar ouders en pedagogisch
medewerkers hebben van begin af aan een grote invloed op die ontwikkeling.
Zij voeden op en zij leiden de ontwikkeling en het leren naar een bepaalde richting.
Jonge kinderen ontwikkelen zich door te bewegen, te onderzoeken, te imiteren en vooral door te
spelen. De motor van hun ontwikkeling komt van binnenuit. Het kind is vanaf de geboorte rijk aan
mogelijkheden, krachtig en creatief. Als De Flintstones kinderopvang zien wij het als een belangrijke,
spannende taak om de kinderen hierbij te begeleiden. De pedagogisch medewerkers sluiten aan bij
de actieve manier waarop kinderen leren. Ze kijken goed naar de kinderen en spelen in op het eigen
tempo en de eigen wijze van leren van elk kind. Zij helpen kinderen om van elkaar te leren en samen
te werken. Ze grijpen de kansen aan die zich voordoen en creëren zelf kansen om de kinderen
nieuwe ervaringen te laten opdoen. We willen als kinderopvang dat de kinderen elke dag nieuwe
ontdekkingen kunnen doen, binnen maar ook zeker buiten.
De ontwikkeling van kinderen op de basisschool verloopt snel en de doelgroep van de buitenschoolse
opvang is breed. Er zijn grote verschillen tussen de jongste en de oudste kinderen.
De kern van hun ontwikkeling is dat zij steeds autonomer (zelfstandiger) worden.
Op de buitenschoolse opvang komt er een ander ritme want kinderen brengen er veel minder uren
door dan tijdens dagopvang het geval is. Wel bieden wij een variatie aan materialen/activiteiten aan
om de kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling.
Mentorschap
Binnen De Flinstones Kinderopvang is uw kind gekoppeld aan een mentor. Eén van de vaste
gezichten van uw kind vervult dit mentorschap. Zij heeft zicht op de gehele groep maar daarbij ook
de taak een aantal kinderen specifiek ‘te zien’. Door middel van een jaarlijkse observatie kan ze de
ontwikkeling monitoren. Mochten er (al eerder dan het observatiemoment) bijzondere
waarnemingen zijn, dan worden deze besproken met de pedagogisch coach en de ouder(s). Ook de
pedagogisch coach is geregeld op de groep en zal op die momenten de kinderen die aanwezig zijn
met de pedagogisch medewerkers bespreken.
Wie de mentor is van het kind, is bij aanvang van deze wetswijziging in de Wet Kinderopvang (per
01.01.2018) kenbaar gemaakt via de nieuwsbrief. Op elk willekeurig moment kan een ouder vragen
wie de mentor is, dit wordt weergegeven in de groepsmap. Bij nieuwe kinderen wordt tijdens het
intakegesprek gemeld welke mentor aan het kind gekoppeld is.
In de Wet Kinderopvang wordt gevraagd om in ons pedagogisch beleid aan te geven hoe er o.a.
omgegaan wordt met emotionele veiligheid van kinderen en de persoonlijke en de sociale
competenties van kinderen.
Hieronder worden de verschillende ontwikkelingsaspecten genoemd en geven wij weer hoe
De Flintstones kinderopvang werkt en hier bewust aan bijdraagt.
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Pedagogische doel: ‘Kijk, ik mag er zijn’ - emotionele en sociale ontwikkeling
Bij De Flintstones kinderopvang worden kinderen gerespecteerd als mensen met verschillende
emoties. Verdriet, pijn, boosheid, geluk of plezier, we benoemen emoties en haken hierop in. Zo
leren we kinderen dat emoties serieus genomen worden en bespreekbaar zijn. En dat je ze bij
iedereen om je heen ziet, het is iets van alledag.
Emotionele veiligheid is belangrijk - zo niet het belangrijkste - opvoedingsdoel wat gehanteerd dient
te worden bij kinderen. Het is een basisvoorwaarde voor kinderen. Wanneer zij zich emotioneel veilig
voelen komen zij tot spel, ontdekken en het opbouwen van contacten. Door middel van spelen,
ontdekken en het opbouwen van sociale contacten leren en ontwikkelen zij zich verder.
Emotionele veiligheid kan geboden worden door vaste en invoelende pedagogisch medewerkers, de
aanwezigheid van bekende leeftijdsgenootjes en een passende inrichting van de omgeving.

Op het gebied van emotionele veiligheid richten wij ons met name op

⌂ Een fijne vertrouwensband met de kinderen door met ze in gesprek te gaan, actief te
luisteren, het gebruiken van een vriendelijke en rustige toon, aankijken en het verwoorden
van wat wij denken dat een kind van ons vraagt.
Bij de jongste baby’s let je bij dit aspect vooral op je toonhoogte tijdens je stemgebruik en
het kind dichtbij je te houden. Bij kinderen in de basisschoolleeftijd is het van belang dat je
interesse in ze toont door actief te luisteren en vragen te stellen. Vraag wat ze in het
weekend hebben gedaan bijvoorbeeld of wat ze als activiteit graag een keer zouden willen.
⌂ Het volgen van het kind in de contacten met andere leeftijdgenootjes: het in de gaten
houden hoe een spel verloopt. Voelt het kind zich tevreden, wordt het gewaardeerd door de
ander, wordt iemand buitengesloten?
Kinderen worden elke dag gezien door de pedagogisch medewerkers en zij hebben door hun
interesse en hun ervaring met kinderen de kennis om te weten hoe het over het algemeen
hoort te gaan bij kinderen. Dit is altijd een gevaarlijke uitspraak, want elk kind mag er zijn
met zijn unieke ontwikkeling. Toch is het voor de pedagogisch medewerkers duidelijk wat
afwijkt en wat niet. Ze weten hiervoor op een juiste manier te kijken. Jaarlijks schrijven de
medewerkers een observatie over de kinderen en is er ruimte voor een gesprek geven deze
aan de ouder mee.
⌂ Een rustig ingerichte ruimte: het vermijden van teveel kleur en prikkels, het creëren van
rustige en wat drukkere plekken/hoeken in de groep.
We beogen knutselwerkjes op de daarvoor bestemde plekken te hangen. Niet als een wirwar
door de ruimte, maar aan de metalen lijn met knijpertjes bijvoorbeeld. Kinderen brengen al
voldoende kleur en prikkels door hun kleding waardoor wij het meubilair graag in hout en
wittinten kiezen.
Op de babygroepen is er een grondbox aanwezig waardoor de jongsten hier ongestoord
kunnen liggen zonder dat er oudere kinderen rondom hen lopen. Wel leren de jongsten dat
deze oudere kinderen bij hen in de nabije omgeving aanwezig zijn. Een grondbox is open en
niet zo hoog.

Pedagogisch doel: ‘Kijk, we doen het samen’ - sociale ontwikkeling
Ten aanzien van de sociale ontwikkeling is het binnen De Flintstones kinderopvang belangrijk dat
kinderen leren om rekening te houden met andere kinderen en volwassenen (pedagogisch
medewerkers en andere opvoeders), maar ook dat het kind leert voor zichzelf op te komen. Hierin
moet een balans worden gevonden. De pedagogisch medewerkers zullen kinderen daarbij helpen
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door zelf een juist voorbeeld te zijn. Zij geven kinderen aanwijzingen op welke
manier ze rekening kunnen houden met een ander, maar ook hoe ze voor zichzelf kunnen opkomen.
Vriendschappen zijn bijna altijd een natuurlijk gevolg van spelen binnen de kinderopvang.
Een pedagogisch medewerker kan kinderen helpen een plek binnen de groep te verkrijgen. Zo kan de
pedagogisch medewerker vragen met wie het kind zou willen spelen of naast wie het aan tafel een
boterham wil eten. Er wordt geleerd dat kinderen voor zichzelf op mogen komen. Een regel is
bijvoorbeeld dat je een ander geen pijn mag doen. Dat betekent voor een kind dat je het niet goed
hoeft te vinden als een ander jou pijn doet. Door deze regel krijgt het kind steun van de pedagogisch
medewerker en toestemming om voor zichzelf op te komen.

Op het gebied van de sociale ontwikkeling richten wij ons met name op

⌂ Positieve omgang met helpen, luisteren naar en klaar staan voor een ander. Hulp mag je
vragen en mag je ontvangen;
Bij de BSOleeftijd merken we dat kinderen geïnteresseerd zijn in meehelpen. De tafel
dekken, het fruit pakken, het kindaantal tellen, een tas dragen, meehelpen met de vaat.
⌂ Ieder kind krijgt ruimte op zijn tijd en moet op zijn tijd ook ruimte geven: een gevoel van erbij
horen en verbondenheid met de groep;
De pedagogisch medewerker kent het kind persoonlijk waardoor zij ook weet waarin het kind
ruimte wil hebben. In ons activiteitenaanbod kan een kind eventueel weigeren deel te
nemen want niet elk kind is een knutselkind bijvoorbeeld.
Door onze kleinschalige kinderopvang kennen zowel de invalleidsters als de vaste leidsters
alle kinderen van onze locatie.
⌂ Anderen aanvoelen en rekening houden met elkaars gevoelens. Het kind kan andere
kinderen troosten en snapt wanneer hij een ander niet moet storen.
Al vanaf jonge leeftijd maken we kinderen bewust van emoties. Emoties die er bij jezelf zijn
en bij een ander. Als een kind huilt omdat hem iets wordt afgepakt, zullen we aan de
‘afpakker’ benoemen wat dus het effect is van afpakken. Zo leert een kind later ook
spiegelen en uiteindelijk begrijpen wat een oorzaak en gevolg kan zijn van zijn eigen gedrag.
⌂ Aanwijzingen van leeftijdsgenootjes en pedagogisch medewerker opvolgen: Kinderen
doorlopen hun dag in een vast ritueel. Zo is de situatie voorspelbaar en leren zij ook
aanwijzingen als opruimen, op je stoel zitten en speelgoed pakken op te volgen.
⌂ Samen spelen: Het kind kan beurten geven, beurten nemen, snappen wat andere kinderen
willen, bij het spel van andere kinderen aansluiten, conflicten oplossen en verzoenen
(goedmaken); Dit is één van de moeilijkste leerpunten voor een kind (en voor een
volwassene) en dit is dus ook wat gedurende de opvang carrière blijvend gestimuleerd
wordt. Aan dit doel kan je ook alleen maar werken wanneer je rondom anderen functioneert
en is dus passend binnen de groepsopvang. Door als pedagogisch medewerker te blijven
voorleven hoe je wilt dat kinderen op elkaar reageren, leren de kinderen. Situaties
nabespreken en reflecteren is hierbij passend voor de BSO. Bij de dreumesen en peuters hou
je het gesprek klein en op niveau. Kinderen kunnen dan ook nog heel moeilijk echt samen
spelen, maar spelen met name veel naast elkaar.
⌂ Bijdragen aan het geheel: Het kind kan helpen met opruimen, tafel dekken, schoonmaken,
jongere kinderen helpen, een activiteit helpen voorbereiden; Al bij de peutergroep is mee
helpen vullen van de groepskar en deze naar de groep rijden, een populaire taak. Ook op de
naschoolse opvang kunnen de kinderen blij worden van het mee mogen naar de keuken en
daar helpen met een dienblad vullen of de vaat doen.
⌂ Zorgdragen voor de natuur: Het kind leert hoe het met planten en dieren moet omgaan. is
zorgzaam en nieuwsgierig; Kinderen gaan met ons op pad. Ook de baby’s mogen al mee naar
buiten en kunnen in de zandbak ervaren wat zand is. Vanaf de peutergroep gaan ze met ons
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mee naar bijvoorbeeld de kinderboerderij. Wij zullen kinderen altijd
voorleven om met respect met planten en dieren om te gaan. We zullen ze het plezier ervan
aanleren en tegelijk leren dat je ook voorzichtig moet zijn.
⌂ Bewondering hebben voor de leefomgeving (groepsruimte, natuur): Het kind geniet van
mooie dingen, schoonheid in de natuur, samen zingen, feest vieren. Luistert graag naar
verhalen en doet mee.
⌂ We zijn een actieve kinderopvang die er graag op uit gaat met de kinderen om zo kinderen
meer te laten beleven rondom hun leefomgeving. Ook hierin bevorderen we het sociale
aspect. Al op de peutergroep maken kinderen kennis met o.a. de kinderboerderij en de
bibliotheek, maar ook speeltuinen in de wijk of gewoon een wandeling buiten het terrein
behoort tot de mogelijkheden. Feestjes organiseren we graag rondom de gebruikelijke
feestdagen, maar ook van de verjaardagen van kinderen zelf, maken we een feestje met
slingers en een verjaardagsmuts. Je mag als jarige op de tafel staan en de groepskinderen
mogen met muziekinstrumentjes gezellige herrie maken tijdens het zingen van
verjaardagsliedjes.
Kinderen krijgen gedurende de basisschoolperiode steeds meer inzicht in zichzelf en in hun relaties
met anderen. Hun wereld wordt groter en dat leidt ertoe dat zij zich ook sociaal verder kunnen
ontwikkelen. Ze leren zich te verplaatsen in anderen, ruzies op te lossen en verschillen te
overbruggen. Ze ontwikkelen hun geweten en krijgen inzicht in de normen en waarden van de
samenleving waarin ze opgroeien.
In de buitenschoolse opvang is het belangrijk dat pedagogisch medewerkers deze ontwikkelingen
herkennen en erop kunnen inspelen. Empathie en zelfcontrole is een voorwaarde voor het sluiten
van vriendschappen. Hier hebben de kinderen sturing bij nodig.
Kinderen wordt geleerd rekening te houden met andere kinderen en pedagogisch medewerkers.
Maar ook het opkomen voor zichzelf is een begeleidingsaspect.

Pedagogisch doel: ‘Kijk, ik voel, denk en ontdek’ - cognitieve ontwikkeling
Nadenken, redeneren, problemen oplossen - dit zijn allemaal aspecten van de cognitieve
ontwikkeling. De cognitieve ontwikkeling en de taalontwikkeling van kinderen zijn nauw met elkaar
verweven. Door na te denken en kunnen benoemen wat je denkt, hoe iets werkt en wat een gevolg
kan zijn ontwikkel je (interactief) het verstandelijk vermogen van een kind.
Jonge kinderen zijn kleine onderzoekers. De nieuwsgierigheid en leergierigheid zit er vaak al in. Ze
willen hun wereld snappen: Hun sociale wereld, hun gevoelswereld, de natuur en alles om hen heen.
Ze verruimen hun wereld door het exploreren: Nieuwe ontdekkingen en het verkennen hiervan.
Daar kun je als pedagogisch medewerker op inspelen door gericht iets aan te bieden (een bepaald
soort speelgoed, een iets moeilijkere vraag) wat past bij die interesse en wat kinderen uitdaagt om
een stapje verder te zetten in hun ontwikkeling.

Op het gebied van de cognitieve ontwikkeling richten wij ons met name op

⌂ Het gebruiken en benoemen van emoties en bedoelingen bij verzorgen en samenspelen:
boos, blij, verdrietig, moe, pijn, nodig moeten plassen, mee willen doen, niet mee mogen
spelen, enz.;
⌂ Gebruiken van alle zintuigen bij het verkennen van de wereld: horen, zien, voelen, proeven,
ruiken;
⌂ Kennen en aanleren van woorden voor vertrouwde dieren, planten en dingen, seizoenen en
het weer;
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⌂ Zoeken naar verbanden tussen gebeurtenissen (oorzaak-gevolg), logisch
denken;
⌂ Ordenen, meten en tellen;
⌂ Doorzettingsvermogen stimuleren: Geconcentreerd (alleen) spelen en vasthouden aan een
plan.
Voor bovenstaande aandachtspunten zijn er verschillende ontwikkelingsbevorderende materialen in
huis zoals spellen, knutselmateriaal, vormenmaterialen, constructiemateriaal, puzzels, spiegels,
blokken, de Creatimber etc. Met deze materialen kunnen de pedagogisch medewerkers kennis en
creativiteit overdragen en leren kinderen op een vaak spelende manier de wereld meer en meer te
ontdekken.
De cognitieve ontwikkeling wordt ook gestimuleerd door de kinderen kennis te laten maken met de
wereld om hen heen en door daar dieper op in te gaan middels film, boeken, theater en andere
uitstapjes. Dit is m.n. voor de buitenschoolse opvang iets waar we elke vakantie ook een dag aan
besteden. Denk voor de dagopvang aan een kindertheater op locatie of een activiteit bij de
Bibliotheek.
De buitenschoolse opvang gaat mee met de thema’s van de dagopvang, maar draagt zorg voor
bijpassende meer uitdagende activiteiten. De hersenen van deze kinderen rijpen steeds meer en
worden geschikt om plannen te maken en om na te denken over hun eigen handelingen en de
consequenties daarvan.
Ontwikkelingsbevorderend vinden wij het ook om kinderen vanaf 3 jaar voor te bereiden op de
basisschool. Hiervoor gaan de oudere peuters soms uit hun basisgroep in een kleinere groep
met een pedagogisch medewerker meer cognitief-uitdagende activiteiten doen passend bij hun
leeftijd. Zo krijgen bijvoorbeeld de onderwerpen als de dagen van de week, het tellen, kleuren,
dieren en seizoenen meer aandacht.

Pedagogisch doel: ‘Kijk ik kan het, het lukt me’ - motorische ontwikkeling
De motorische ontwikkeling heeft betrekking op het leren bewegen en is in te delen in grove en fijne
motoriek. Bij grove motoriek gaat het om grote lichamelijke bewegingen zoals rollen, lopen, dansen,
balanceren, springen, etc. Bij fijne motoriek gaat het om de handmotoriek en andere (kleine)
bewegingen zoals spreken en het bewegen van de ogen.
Een goede motoriek is een belangrijke voorwaarde om samen te kunnen spelen. De basis voor de
motoriek wordt gelegd in de eerste twee levensjaren, maar blijft zich ook daarna verder ontwikkelen.
Kinderen moeten zich vrij kunnen bewegen en hun energie kwijt kunnen. Bijkomend voordeel met
een groep is dat niet alleen de motoriek geoefend wordt, maar er ook geleerd wordt rekening te
houden met andere kinderen. Zo staan de vele ontwikkelingsaspecten nooit op zichzelf.

Op het gebied van de motorische ontwikkeling richten wij ons met name op

⌂ Ondernemen van spel en bewegingsactiviteiten - binnen en buiten - om aandacht te geven
aan de grove motoriek (balspel, koprol leren, rennen) en de fijne motoriek (rammelaar
grijpen, verven, zelf een boterham smeren of prikken met de vork);
⌂ Evenwicht leren bewaren: bij loszitten, omdraaien, koprollen;
⌂ Bewegen op muziek: stoelendans, vrije bewegingen, dansen;
⌂ Bouwen en uitvinden: Het kind ontdekt mogelijkheden met blokken, LEGO, Kapla en ander
materiaal om de hoogte in te werken, bruggen te leggen en eigen creaties te bouwen.
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Houd hierbij ook zoveel mogelijk rekening met het karakter van het kind:
Sommige kinderen vragen van nature veel van zichzelf. Zij blijven actief en energiek. Dan is het goed
om te begrijpen wat ze willen en ze te helpen dat te bereiken. Maar wel zo dat het kind het gevoel
heeft dat het zijn succes zelf bereikt heeft. Want hoe kan een kind met dit karakter zijn frustratie
overwinnen als wij steeds inspringen?

Pedagogisch doel: ‘Kijk, ik maak contact, luister, praat en begrijp!‘ - taalontwikkeling
Zelfs de allerkleinsten hebben vaardigheden om zichzelf duidelijk te maken: Met geluidjes, gebaren
en oogcontact. Kinderen ontwikkelen hun taal door te luisteren en te kopiëren naar en van anderen
om hen heen. Zo leren ze nieuwe woorden en correcte formuleringen te gebruiken. Ook ontwikkelen
ze tegelijkertijd hun begrip van taal. Voor kinderen die thuis weinig Nederlands horen, is het des te
belangrijker dat er op andere plaatsen - zoals binnen onze kinderopvang bijvoorbeeld - een goed
taalaanbod is en dat zij daardoor de gelegenheid krijgen om hun Nederlands te ontwikkelen.

Op het gebied van de taalontwikkeling richten wij ons met name op
⌂
⌂
⌂
⌂
⌂
⌂

Zelf duidelijk de Nederlands taal te spreken;
Luisteren naar een verhaal, vertellen over en uitleg geven bij een gebeurtenis;
Vragen wat het kind voelt, wil of heeft meegemaakt;
Kijken naar en begrijpen van plaatjes, tekeningen;
Non-verbale communicatie gebruiken en begrijpen;
Voorlezen, kindermuziek luisteren, zingen, rijmen.

Pedagogisch doel: ‘Kijk, ik kan bewegen, dansen en iets maken’ - creatieve ontwikkeling
Kinderen hebben niet alleen een frisse kijk op de wereld, ze barsten ook nog eens van de fantasie en
creativiteit. Vooral jonge kinderen worden daarbij (nog) niet tegengehouden door het idee dat iets
niet mooi kan zijn of dat het niet goed is. Ze worden geboren met het vermogen om te vragen, te
dromen en zich te verwonderen. Alles kan en dat is goed. Of het nu gaat om (toneel)spelen, dansen,
zingen, muziek maken, knutselen, tekenen of schilderen.

Op het gebied van de creatieve ontwikkeling richten wij ons met name op
⌂ De manier waarop het kind iets maakt, niet wat het resultaat is geworden
⌂ Vernieuwing: iets bedenken of doen wat nieuw is, anders is.

Jonge kinderen doen dit vaak al van nature. Zij kennen nog geen vaste manieren. Alles wat ze
doen is nieuw;
⌂ Het kind de ruimte te geven om veel te ontdekken, veel te doen en daarin ook fouten te
mogen maken. Hierbij hoort een positieve, sturende benadering vanuit de pedagogisch
medewerkers. Zeker binnen de buitenschoolse opvang is begeleiding hierin heel belangrijk
omdat kinderen hoe ouder ze worden, zich meer richten op wat een ander ervan vindt. Ze
kunnen zich hierdoor laten tegenhouden of juist exact kopiëren wat een ander doet.
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ACTIVITEITEN
⌂ DAGOPVANG
Activiteiten kunnen in groepsverband plaatsvinden of individueel. De pedagogisch medewerkers
zorgen hierbij voor een juiste afwisseling - kijkend naar het kind en de situatie - maar vrijwel dagelijks
is er ruimte voor groepsaanbod hierin.
De activiteiten vinden veelal in de groepsruimte plaats, maar ook in de hal of buiten. Regelmatig
worden de peuters uitgenodigd voor voorleesochtenden of muzikale bijeenkomsten in de Bibliotheek
van Leidschenveen. Deze uitstapjes buiten de deur vinden net als de overige activiteiten vaak plaats
in de ochtend. Aan ouders is tijdens de intake gevraagd of hun kind mee mag naar zo’n uitje en vaak
wordt het tussendoor ook nog overlegd wanneer we weten dat een dergelijke ochtend in zicht is.
Met onze Stints (elektronische ‘bakfietsen’) gaan peuters dan op pad. Deze Stints worden ook ingezet
voor een uitje naar de kinderboerderij of een speeltuin, wandeling in de wijk. *
Waar we binnen De Flintstones kinderopvang ook waarde aan hechten is de begeleiding richting de
basisschool. Zeker vanaf 3 jaar zijn onze activiteiten gericht op kleuren, tellen, de dagen van de week
en dergelijke begrippen die goed zijn om al bekend mee te zijn wanneer je in de kleuterklas komt.
(Zie ook het stukje over de cognitieve ontwikkeling op pagina 24)

Spel

Spel is een belangrijk onderdeel binnen De Flintstones kinderopvang. Van babyspel tot peuterspel.
Kinderen leren door te spelen, door zich vertrouwd te voelen binnen de groep en vertrouwd te zijn
met de spullen die binnen die groep horen.
Kinderen worden zoveel mogelijk vrij gelaten in hun spelkeuze, maar worden wel door pedagogisch
medewerkers in hun spel begeleid, uitgedaagd en een stapje verder geholpen.
De pedagogisch medewerkers leren de kinderen om keuzes te maken. ‘Waar wil je mee spelen?’ ‘Wil
je aan de lage tafel met de boerderijdieren spelen of aan de hoge tafel verven?’
Kiezen is gezond voor kinderen. Ze leren naast de keus te maken, ook iets te doen waar hun eigen
interesse naar uitgaat. Iets wat ze zelf graag willen doen.

Waar letten we op tijdens spelen?









De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat de groep aantrekkelijk gemaakt wordt om
het kiezen te bevorderen;
Er wordt gekozen voor een balans tussen speelgoed dat in het zicht staat en speelgoed dat in
bakken opgeruimd is, maar voor kinderen binnen handbereik staat;
Pedagogisch medewerkers spelen regelmatig met de kinderen mee. Zo wordt spelen
gestimuleerd, speelgoed uitgelegd en als een gezamenlijk moment ervaren;
Met de jongste kinderen is samenspel ook belangrijk: Samen de babygym ontdekken, een
kiekeboe-spelletje spelen, over te rollen. Door een voorbeeld te zijn, leert een baby het
speelgoed te gebruiken;
Pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen om steeds iets langer met een activiteit
bezig te zijn. Hoe jonger de kinderen, hoe korter de concentratieboog bij één soort
spelletje. Kinderen kunnen dit leren door hulp te krijgen van de pedagogisch medewerker.
Zij kan bijvoorbeeld met hetzelfde speelgoed samen met het kind iets nieuws bedenken;
Een pedagogisch medewerker ziet er tijdens het spelen op toe dat het kind niet te veel boven
zijn macht hoeft te doen. Er wordt geen speelgoed of uitdagingen aangeboden waarvan het
kind de vaardigheden nog niet beheerst.
* Stints zijn nu tot nader order verboden om op te rijden.
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Ook wordt er gezorgd voor genoeg succeservaringen.
Opruimen wordt spelenderwijs aangeleerd (met een liedje). Naarmate de kinderen ouder worden,
leren we ze opruimen zonder spelvorm, maar met behulp van de pedagogisch medewerker. De
laatste stap is het zelfstandig kunnen opruimen van speelgoed.

De kring

Bij de peuters is de kring een vrijwel vast onderdeel rond 10u. Het doel van de kring is dat de
kinderen leren om op een vast moment met elkaar een bepaald thema te bespreken. Een liedje te
leren, stil te staan bij verschillende kleuren, het weer (‘welk weer zie je vandaag buiten?’). Ook heeft
de kring een sociaal doel: je bent met elkaar onderdeel van een groep en je leert dat andere kinderen
ook wat willen vertellen en je daar naar moet leren luisteren (op je beurt leren wachten, geduld leren
opbrengen).

Creatieve activiteiten
Vrijwel elke ochtend worden er creatieve activiteiten aangeboden aan de hand van het thema waar
op dat moment mee gewerkt wordt. Ook in de babygroepen is het gebruikelijk om activiteiten aan te
bieden op het niveau van deze jongste doelgroep. De kinderen zijn jong, maar laten we wel kennis
maken met verschillende materialen: rubber, hout, plastic, pluche, karton etc. Ze kunnen al veel
voelen en ervaren. Ook wordt nadoen een handeling die ze op een gegeven moment beheersen.
Door samen met de pedagogisch medewerker een activiteit te ondernemen, weet het kind wat
‘samen doen’ is. Dit heeft als meerwaarde dat het zelfvertrouwen gestimuleerd wordt en het kind en
de pedagogisch medewerker elkaar leren kennen en zo hun onderlinge band versterken. De
medewerker krijgt zicht op de ontwikkeling en leert zo bijvoorbeeld zijn sterke en zwakke kanten en
zijn strategieën om problemen op te lossen.

Waar letten we op bij creatieve activiteiten?








De activiteit is gericht op het gebruik van verschillende materialen en het enthousiasmeren
van de creatieve kant van de kinderen;
Kinderen hebben de vrijheid om een knutselwerk een eigen richting te geven en worden niet
gedwongen een werkje te maken zoals een pedagogisch medewerker het voor ogen heeft;
Het resultaat is niet het belangrijkste, maar het proces van het ontdekken van nieuwe
materialen en het bezig zijn als groep en individueel;
Stem de duur van de activiteit op het kind af: De één is na het trekken van een paar strepen
al klaar, terwijl de ander heel precies te werk wil gaan;
Pedagogisch medewerkers zorgen voor een goede taakverdeling onderling: Bijvoorbeeld de
een begeleidt de kinderen, de ander zorgt voor de middelen;
Pedagogisch medewerkers letten extra op veiligheid tijdens creatieve uitdagingen;
Kinderen mogen meehelpen met opruimen. Zij zullen leren dat dit de bedoeling is na elke
activiteit die je doet.

Kleurplaten kunnen leuk zijn als onderdeel van een thema of als aanknopingspunt voor een verhaal.
Liever worden kinderen vrijgelaten in het tekenen, waarbij de pedagogisch medewerkers
verschillende kleurmaterialen aanbieden om deze te ontdekken.
Bij het maken van een voorbeeld laten de pedagogisch medewerkers de kinderen zelf de keus in
vormgeving, kleurgebruik, etc. Kinderen mogen zelf kiezen tussen de verschillende materialen die
aangeboden worden.
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Buiten spelen

Buiten spelen vormt een vaste mogelijkheid bij De Flintstones kinderopvang. De pedagogisch
medewerkers proberen elke dag met de kinderen naar buiten te gaan. Buiten zijn andere geuren en
kleuren. Dit is gezond en stimuleert veel verschillende ontwikkelingsaspecten.
Buiten nodigt uit:
 tot grotere, grovere en snellere bewegingen (rennen, fietsen, ravotten, hinkelen)
 tot ontdekken van levende en dode natuur (insecten, vogels, planten, vlinders, vallende
bladeren en dorre bloemen)
 tot omgaan met en ontdekken van de mogelijkheden van wisselende en minder te
beïnvloeden omstandigheden als licht, schaduw, zon, kou, regen, sneeuw en wind
 tot het oprapen van materialen, verschillen associaties van binnenshuis wat het fantasiespel
inspireert, grote dingen ondernemen en met je handen creëren.
De pedagogisch medewerkers houden niet alleen toezicht, maar spelen ook mee met de kinderen,
bieden activiteiten aan of dagen kinderen uit om iets te ondernemen.
Bij de buitenschoolse opvang is een overdekt groot balkon waar de kinderen vaak een tikspelletje
doen of met elkaar stoepkrijten.
Buiten zijn de uitdagingen die kinderen binnen spel tegenkomen soms van een andere aard dan
binnen. Zo val je eerder (en harder) als je rent, kun je een (te zware) tak makkelijk op je tenen laten
vallen, etc. We zien omgaan met (kleine) risico's als oké en zelfs gewenst – mits je altijd de veiligheid
voorop stelt. Het maakt kinderen zelfstandig en vergroot hun zelfoplossend vermogen. Het nodigt uit
tot samenwerking wanneer een probleem voor het kind alleen te groot is.
Kortom, de ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen buiten zijn enorm belangrijk. Daarnaast is
buitenspel erg belangrijk voor de gezondheid van opgroeiende kinderen. Kinderen staan meer in
contact met licht en zuurstof die nodig zijn voor de opbouw van (cellen in) het lichaam. Er wordt
extra weerstand tegen ziekte opgebouwd en de spieren ontwikkelen zich vollediger,krachtiger door
de verschillende soorten motoriek.
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ACTIVITEITEN
⌂ BUITENSCHOOLSE OPVANG
Aanbod activiteiten

Op de buitenschoolse opvang bieden we kinderen de mogelijkheid om verschillende activiteiten te
ondernemen. Voorop staat dat kinderen zelf de keuze maken wat ze willen doen in hun vrije tijd op
de buitenschoolse opvang. Kinderen kunnen binnen of buiten spelen.
Binnen spelen betekent dat ze iets kiezen van het aanbod in de ruimte of dat ze willen deelnemen
aan een activiteit die de pedagogisch medewerker aanbiedt. Hierbij hebben de pedagogisch
medewerkers soms kant en klare voorbeelden of gaan zij uit van de creativiteit van het kind.
De pedagogisch medewerkers zorgen voor de stimulans, het aanbieden van de materialen en de
begeleiding. De buitenschoolse opvang draait mee met de thema’s van de dagopvang, maar kan naar
niveau en leeftijd activiteiten uitdagender aanbieden. De seizoensthema’s komen elk jaar naar voren.
Activiteiten kunnen uit verschillende handelingen bestaan, zoals knutselen, bakken/koken, een
activiteit waarbij de kinderen buiten op zoek gaan, enz. Belangrijk is dat er geen verplichte deelname
is, kinderen plezier beleven in dat wat ze ondernemen en dat ze leren om leuke en zinvolle dingen te
doen in hun vrije tijd. Door middel van een activiteitenbord kunnen kinderen zien wat er in de
betreffende week te ondernemen is binnen/buiten op creatief, sportief of ander gebied.
De eigen keuze die we kinderen graag geven, krijgt ook vorm in het kiezen met wíe ze spelen. Zo
mogen kinderen spelen met andere kinderen dan alleen kinderen uit hun basisgroep. Uit school
starten ze op hun basisgroep met fruit en drinken, maar daarna zijn ze vrij om in de
gemeenschappelijke gang, tuin, atelier of op het balkon te spelen. Ook kan het zo zijn dat ze op een
andere groep een activiteit ondernemen of een spelvorm kiezen. Het onderling leren van elkaar
vinden we van grote waarde: jong leert van oud, maar oud ook van jong. Plezier beleven staat
voorop. Op school heeft er al genoeg gemoeten, bij ons hebben ze de keus te kiezen aan wat ze
meedoen.
Bij het buiten spelen gaan de jongere kinderen onder begeleiding naar buiten. Zodra kinderen het
aan kunnen, helpen we ze buiten op weg en mogen ze daarna zelfstandig spelen. Kinderen vanaf
groep 4 mogen zelf naar buiten gaan en daar spelen. Speelgoed voor buiten mag zelf gepakt worden
en moet daarna weer opgeruimd worden in de schuur.
Er is ook een voetbalkooi buiten het terrein. Naar de voetbalkooi mogen de kinderen mits het onder
begeleiding kan van één of meerdere pedagogische medewerkers. De voetbalkooi staat verderop in
de straat.
In vakanties wordt er middels een vakantieplanning het activiteitenaanbod aan ouders kenbaar
gemaakt. Er worden verschillende uitstapjes georganiseerd rondom en buiten de hekken van de
opvang. Dit kan een speeltuin zijn, boswandeling, bioscoopbezoek, de bibliotheek, musea, schaatsen,
etc. Doelstelling is om kinderen de kans te geven de wereld naast thuis, school en
de buitenschoolse opvang te ontdekken en te laten ervaren.
Deze uitstapjes kunnen met onze bus, lopend of met het openbaar vervoer georganiseerd worden.
We streven er naar om één betaald uitje per week aan te bieden. Ouders betalen hiervoor geen
meerprijs. Wel vragen we hen om een opgeladen OVchipkaart mee te brengen voor hun kind.
In 2018 hebben we voor ogen om met gerichte sport-uurtjes te werken voor de kinderen die hier
interesse in hebben. Denk erbij aan krachttraining, gymnastics en andere sportieve werkvormen.
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OMGANGSVORMEN MET KINDEREN
De kinderen worden binnen De Flintstones opgevangen in groepsverband. Dit betekent dat de
pedagogisch medewerkers zorg dragen voor een goede omgang tussen de kinderen onderling en
tussen de kinderen en de groepsleiding. Voor een aantal aspecten hierin wordt een duidelijke en
heldere lijn gevolgd binnen de opvang.

Straffen en belonen

Kinderen hebben tijdens hun ontwikkelen de neiging om over grenzen heen te gaan. Steeds weer
willen ze meer ontdekken en nieuwe dingen leren. Hadden ze deze drang niet, dan zou hun
ontwikkeling stil blijven staan.

Waar letten we op tijdens corrigeren?








De pedagogisch medewerker gaat naar het kind toe en spreekt het op ooghoogte aan
De pedagogisch medewerker stemt de intonatie, wijze van aanspreken en
gezichtsuitdrukking af op de situatie en laat duidelijk aan het kind weten dat het gedrag niet
wordt goedgekeurd
De pedagogisch medewerker geeft aan welk gedrag wordt afgekeurd en helpt door met het
kind in open gesprek te zijn hoe het gedrag kan worden voorkomen
De pedagogisch medewerker benadrukt wat ze wel verwacht en hoe het kind tot een
oplossing kan komen en bij haar om hulp kan vragen
Er wordt niet gestraft door te schreeuwen, door het kind pijn te doen of door het kind af te
zonderen van de groep. Het probleem wordt in de groep opgelost
Prijzen is de belangrijkste vorm van aanleren van goed gedrag. Wanneer kinderen fijn spelen,
iets aardigs doen voor een ander, iets doen wat ze eerder nog niet konden doen of goed
gedrag vertonen na een bestraffing, dan beloont de pedagogisch medewerker het kind. Door
veel positieve stimulans leren de kinderen het gedrag dat wenselijk is.

Een belangrijk aspect in de ontwikkeling van kinderen is ook de morele ontwikkeling. De Wet
Kinderopvang stelt ons als kinderopvang ook de bewuste eis om normen en waarden aan de
kinderen over te brengen.

Normen en waarden

Bij De Flintstones kinderopvang leren kinderen normen en waarden. De pedagogisch medewerker
heeft - net als bij alle ondersteuning die zij biedt - ook hier een sterke voorbeeldfunctie.
De morele ontwikkeling heeft te maken met het aanleren van het besef van goed en kwaad, het
aanleren van een sociale houding (het belang van anderen helpen), open te staan voor andere
meningen en je verantwoordelijk te voelen voor je omgeving. Dit is voor kinderen een hele opgave
en zal, zoals bekend bij opvoeden, keer op keer de aandacht moeten krijgen.
Bij De Flintstones kinderopvang leren we kinderen te gehoorzamen en goede manieren te laten zien.
Het kind kan aanwijzingen van de pedagogisch medewerkers opvolgen en luisteren. Het kind kan
rituelen opvolgen als handen wassen, schoenen uittrekken, gezicht schoonmaken na het eten,
groeten bij binnenkomen en weggaan.
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Waar letten we op als het gaat om normen en waarden?

De pedagogisch medewerker leert de kinderen respect te hebben voor elkaar, ook voor onderlinge
verschillen. Ze leert hoe we tegen elkaar praten en ze leert morele gevoelens te uiten als trots,
schuld en schaamte. Voorbeelden hiervan zijn:
-

Wanneer je iets graag wilt, dan vraag je het (en je praat niet in de ik-moet vorm)
Wanneer iemand gedag zegt, dan groet je terug (en keer je je niet om)
Taalgebruik is netjes (woorden die niet gepast zijn, daar word je op aangesproken)
Benamingen van lichaamsdelen worden netjes benoemd (zoals billen of bips)
Word je onprettig behandeld, dan mag je voor jezelf opkomen (niet door te slaan)

Om een kind goed te laten begrijpen dat iets over hem of haar gaat, wordt het kind aangesproken
met “je” of “jij” : ‘Stan, wat wil jij op je broodje?’ I.p.v. ‘Wat wil Stan op zijn broodje?’.Op deze wijze
leren kinderen begrijpen dat het over hen gaat en leren kinderen rechtstreeks te communiceren, ook
in lastige situaties.
De pedagogisch medewerker leert kinderen respect te hebben voor speelgoed en meubilair.
Voorbeelden hiervan zijn:
-

Tafels zijn om aan te eten of te spelen (en niet om op te zitten/liggen)
Op een stoel of bank zit je (en sta je niet)
Speelgoed leg je terug op een bepaalde plaats (en gooi je niet)
Met speelgoed speel je (en maak je niet kapot)
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ZINDELIJKHEID
Een belangrijk onderwerp tijdens de ontwikkeling van een kind, de zindelijkheid, willen we hieronder
wat uitgebreider beschrijven zodat u weet hoe we hier mee omgaan.

Visie op zindelijkheid

Zindelijkheid is een lichamelijke en emotionele ontwikkeling die tot stand komt bij ieder gezond kind.
Zindelijk worden kan absoluut niet geforceerd worden, maar wel gestimuleerd. Wanneer een kind
urine en ontlasting aan voelt komen, dan is dit het begin van de zindelijkheidsperiode. Daarnaast
moet een kind er emotioneel aan toe zijn om hiermee om te gaan.

Training

Bij De Flintstones kinderopvang worden de kinderen niet eenzijdig getraind in de zindelijkheid.
Het initiatief van de zindelijkheidstraining ligt bij de ouders. Wanneer zij aangeven aan de
pedagogisch medewerkers dat zij begonnen zijn met de training thuis, zullen de medewerkers dit ook
gaan stimuleren op de opvang.
Er zijn potjes en peutertoiletjes aanwezig waar de kinderen op kunnen oefenen.
De pedagogisch medewerkers stimuleren zindelijkheid door middel van een beloningssysteem. Er is
voor ieder kind een individuele plaskaart aanwezig. Wanneer het kind plast/poept mag het een
sticker plakken op zijn plaskaart. Hierdoor wordt het kind beloond en gecomplimenteerd. Ook wordt
vaak het proberen (het proces) al beloond en niet alleen het resultaat.
Wanneer een kind er aan toe is om zindelijk te worden, dan wordt het kind meegenomen naar het
toilet op de vaste verschoonmomenten. Wanneer de luier vaak genoeg droog blijft en het kind aan
kan geven dat het naar het toilet moet (‘ik moet plassen’ of ‘ik moet poepen’) dan mag de luier af.
Sommige kinderen zijn zeer snel zindelijk wanneer de luier af gaat, bij andere kinderen duurt het wat
langer. Wanneer het kind regelmatig een ongelukje heeft en regelmatig toiletbezoek niet helpt, dan
is het kind nog niet zindelijk. Bij De Flintstones kinderopvang doen we het kind dan een luier om.
We vinden het van belang dat zeker ook over dit onderwerp, er een goede communicatie en
samenwerking met de ouders plaatsvindt.

Verzoek van ouders

Wanneer ouders het verzoek neerleggen om de luier af te laten, dan neemt de pedagogisch
medewerker de pedagogische aanpak met de ouder door. De pedagogisch medewerkers houden zich
aan de visie en aanpak van De Flintstones kinderopvang.
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CONTACT MET OUDERS
Mondelinge contacten

De Flintstones kinderopvang is een kinderopvang waar zoveel het kan rekening wordt gehouden met
wensen van ouders. Klantvriendelijkheid vinden wij een belangrijk aspect, waarbij de pedagogische
werkwijze en regels natuurlijk wel in acht worden genomen.
In eerste instantie verlopen de contacten via de pedagogisch medewerkers. Bij het brengen vertelt
de ouder eventuele bijzonderheden over de afgelopen nacht, de gezondheid en het ontbijt. De
pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat deze overdracht op gang blijft en dat zij voldoende
informatie krijgt omtrent het kind.
De overdracht bij het halen gebeurt ook door de pedagogisch medewerker. Zij bespreekt de dag en
eventuele bijzonderheden. Zij vertelt over het eetgedrag, speelgedrag, het slapen of over bijzondere
momenten van de dag. Iedere ouder krijgt een overdracht. Wanneer het druk is in de groep wordt de
overdracht wat korter gehouden en wordt de aandacht over de ouders verdeeld.
Wanneer er vragen of problemen zijn die een pedagogisch medewerker niet kan beantwoorden of
oplossen, dan stuurt zij de ouder door naar de leidinggevende of deelt zij de ouder mee dat zij zelf
eerst binnen het team zal vragen of overleggen. De pedagogisch medewerker draagt dan zorg voor
een terugkoppeling naar de ouder(s).

Jaargesprekken en observaties

De kinderen van De Flintstones kinderopvang worden gevolgd in hun ontwikkeling met een jaarlijkse
observatie. Deze observatie vindt plaats rondom een verjaardag van een kind zodat er jaarlijks een
vast moment van bewust kijken en volgen van de kindontwikkeling op de agenda staat.
Bij kinderen tot 4 jaar zit veel verschil in tempo en volgorde van ontwikkeling waardoor je niet
voorbarig over bepaalde achteruitgang of voorsprongen moet praten.
Naar aanleiding van de jaarobservatie vindt er een gesprek met ouders plaats. Het gesprek heeft een
open karakter met als doel dat er informatie over en weer gegeven wordt. Ouders zien wij immers
als belangrijkste samenwerkingspartners binnen de kinderopvang.
De pedagogisch medewerkers bespreken een aantal zaken over de verschillende
ontwikkelingsgebieden en interesses van een kind. Opvallende zaken zijn bij signalering ook al
gemeld bij de pedagogisch coach. De pedagogisch medewerkers hebben een doorverwijzende
functie naar bijvoorbeeld CJG, Veilig Thuis, JGZ e.a.
Ouders zijn vrij om aan dit gesprek deel te nemen of niet. Graag willen we dat ouders tekenen
wanneer zij dit gesprek niet wensen. Deze registratie vinden we belangrijk zodat we vanuit ons de
bereidheid tonen voor het doorgeven van kindinformatie - vanuit het belang van de verdere
ontwikkeling van het kind tijdens zijn basisschool en middelbare schooljaren (zie ook Eindgesprek).
Vanaf de BSO voeren wij geen observaties meer uit. Dit omdat kinderen op de basisschool al
voldoende gevolgd worden in hun ontwikkeling en ouders nauw contact hierover hebben met
school. Mochten er in de BSOperiode opvallende zaken worden opgemerkt bij het kind dan kan een
medewerker hierover in contact met de pedagogisch coach. Ten allen tijde blijven we als opvang een
signalerende en doorverwijzende functie hebben. Door middel van gespreksvoering tussen ouder en
pedagogisch coach/pedagogisch medewerker kunnen we onze bevindingen toelichten (vanuit
observaties). Mogelijk verwijzen we door of gaan er samen met ouders mee aan de slag door middel
van een actieplan.
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Eindgesprek

Rond de 4e verjaardag krijgen de ouders een ingevulde observatielijst van de pedagogisch
medewerkers en volgt daarna het eindgesprek als ouders dit wensen. Tijdens het eindgesprek krijgen
de ouders tijd om de observatie en ook de opvangtijd te evalueren. Als een kind is ingeschreven op
de BSO van De Flintstones is er op dat moment ook tijd voor de intake voor de BSO.
Wanneer ouders ermee instemmen kan de kindinformatie (observaties en andere informatie rondom
de ontwikkeling van het kind) worden doorgegeven aan school en/of BSO. Wanneer bepaalde zaken
op de dagopvang al bekend zijn en aan school en/of BSO wordt meegedeeld, kan er een juiste
benadering volgen wat het kind ten goede komt.

Kindboekje

Voor praktische zaken kunnen de ouders van kinderen uit de babygroepen naar wens een schriftje of
dagboekje meebrengen. De pedagogisch medewerkers schrijven daar in hoe de dag is verlopen. Er
staat vermeld wat een kind gegeten heeft, gedronken heeft, of het kind een poepluier heeft gehad
en wanneer het heeft geslapen. Ter aanvulling kunnen ook bijzondere momenten van de dag
beschreven worden (bijv. kindje rolde om van rug naar buik). Vanaf de peutergroepen schrijven de
pedagogisch medewerkers niet meer dagelijks in een schriftje. Wel kunnen zij - als dat de wens van
ouders is - regelmatig een gebeurtenis of anekdote opschrijven.
Bijzonderheden worden ook mondeling besproken en niet alleen via het kindboekje.

Nieuwsbrief

Eens per 2 maanden krijgen ouders een nieuwsbrief per e-mail. Dit is een nieuwsbrief met
wetenswaardigheden over de opvang en de werknemers. Vaak worden er foto’s toegevoegd en een
pedagogisch onderwerp belicht. Wanneer er meer nieuws is, verschijnt er tussentijds een extra brief
of bulletin. De oudercommissie kan ook communiceren via de nieuwsbrief.

Oudercommissie

De Flintstones kinderopvang heeft een oudercommissie. De oudercommissie bestaat uit het
management van de Flintstones en een aantal ouders vanuit verschillende groepen van De
Flintstones. De oudercommissie heeft verschillende taken die zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang
en komt verspreid over het jaar bij elkaar. Meestal is dit in aanwezigheid van het management, maar
soms ook zonder hun aanwezigheid om zaken te bespreken die pas na intern overleg met de directie
van De Flintstones kinderopvang besproken hoeven te worden.
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RICHTLIJNEN VERZORGING
Dat we veiligheid en hygiëne belangrijk vinden in de verzorging van kinderen is vanzelfsprekend.
Ons handelen verschilt per situatie en is vooral afhankelijk van hoe uw kind zich voelt.
Het ene kind met koorts, stopt met plezier maken, het andere kind met koorts blijft rondlopen en
actief. Het kan ook zo zijn dat een kind geen koorts heeft, maar toch 'hangerig' is en duidelijk niet
lekker in zijn/haar vel zit.

Ziek zijn

Wanneer wij zien dat uw kind zich anders voelt, dan nemen wij graag even contact op om te
overleggen wat er aan de hand zou kunnen zijn. In enkele gevallen zullen wij u vragen of u uw kind
eerder kan komen ophalen. Bij een temperatuur van 38,5 graden vinden wij het sowieso verstandig
als het kind wordt opgehaald.
Vanwege onze groepsopvang is het niet mogelijk de persoonlijke aandacht te geven die op het
moment van ziek zijn echt nodig is. Wij proberen om uw kind zo goed mogelijk te verzorgen maar zijn
van mening dat een ziek kind het beste thuis kan zijn voor verder herstel en de juiste aandacht. In
geval van een besmettelijke ziekte of infectie houden wij ons aan de richtlijnen van de GGD en zal de
ziekte of infectie ook gecommuniceerd worden naar ouders.

Medicijnen

Wij mogen uw kind geen medicijnen geven. De voornaamste reden hiervoor is dat wij geen
uitgebreide medische kennis hebben en niet volledig kunnen inschatten wat er aan de hand is met
uw kind. Bij (hoge) koorts geven wij ook geen paracetamol of zetpillen. De koorts zou dan worden
onderdrukt en daardoor zouden symptomen van een eventuele onderliggende (ernstigere)
aandoening niet door ons of door een huisarts worden herkend.

Medicijnverklaring

Wanneer uw kind afhankelijk is van medicijnen of bij acute problemen medicijnen nodig heeft (bijv.
benauwdheid als gevolg van astma), dan mogen wij deze wèl toedienen. Voorwaarde hierbij is wel
dat de ouder aan de pedagogisch medewerkers nauwkeurige instructies geeft over de toediening.
Ook bij het incidenteel toedienen van bijvoorbeeld een neusspray of antibiotica willen we graag
schriftelijk toestemming dat we bevoegd zijn het onder bepaalde voorwaarden te mogen
verstrekken.
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