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1. Inleiding 
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Voor u ligt het pedagogisch beleid van de Kinderdagverblijf Ratjetoe. In dit plan wordt nader 

uiteengezet op welke wijze Kinderdagverblijf Ratjetoe belangrijke aspecten in de ontwikkeling van 

kinderen wil waarborgen. 

 

In het pedagogisch beleidsplan worden de visie van Kinderdagverblijf Ratjetoe en de daarbij horende 

uitgangspunten uitgewerkt. Dit is het algemene theoretische kader dat richting geeft aan het 

pedagogisch handelen, onderbouwd met praktische voorbeelden. 

 

In dit pedagogisch beleidsplan vind je de praktische richtlijnen voor het werken in de groepen.  

 

Het beleidsplan heeft drie doelen: 

• Het beleidsplan zorgt voor een eenduidige aanpak. 

• Het beleidsplan geeft ouders inzicht in de werkwijze. 

• Het beleidsplan is een hulpmiddel bij het inwerken en overdragen van de werkwijze aan 

nieuwe medewerkers.  

 

Bij Kinderdagverblijf Ratjetoe werkt iedereen vanuit dezelfde basishouding. We zorgen iedere dag 

voor de emotionele veiligheid van kinderen en we leveren een bijdrage aan hun ontwikkeling.  

 

1.1  Visie 

 

Bij kinderdagverblijf Ratjetoe werken wij vanuit een positieve en persoonlijke benadering naar 

kinderen en ouders. Wij bieden op een professionele manier opvang voor kinderen in een huiselijke 

en gemoedelijke sfeer. 

Wij bieden de kinderen de gelegenheid om te spelen en de wereld om zich heen te ontdekken.  

De pedagogisch medewerkers begeleiden ieder kind op het eigen ontwikkelingsniveau en geven elk 

kind individuele aandacht.  

Door middel van positieve benadering:  

  Bieden we sociaal – emotionele veiligheid zodat kind en ouder zich op hun gemak voelen. 

 Stimuleren en ontdekken we nieuwe mogelijkheden en het verwerven van nieuwe 

vaardigheden. 

  Bevorderen we het contact tussen de kinderen onderling en helpen ze bij het aanleren van 

sociale vaardigheden. 

  Leren we de kinderen om rekening met elkaar te houden en helpen ze om aan anderen hun 

eigen wensen duidelijk te maken. 

 Begeleiden we de natuurlijke drang tot zelfstandigheid. Dit wordt gedaan door de kinderen 

veel zelf te laten doen en kleine taken te geven. Hierbij kijken we naar het individuele kind en 

haar/zijn ontwikkeling. 

 

De opvangsituatie moet een thuis zijn, waar de kinderen zich veilig en geborgen voelen en zich zelf 

kunnen zijn. 

Bij kinderdagverblijf Ratjetoe moeten kinderen zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige mensen 

die hun eigen talenten onderkennen en benutten. Daarvoor geven wij ruimte aan de eigenheid van 

elk kind, maar tegelijkertijd brengen we het kind op de hoogte van geldende normen en waarden. 

 

Dit dragen wij uit door de kinderen positief en persoonlijk te benaderen zodat zij zich vrij voelen om 

zich te uiten en te ontwikkelen op alle ontwikkelingsgebieden. 

 

Om dit te kunnen bereiken bieden wij het kind: 

 

- Structuur. 
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- Veiligheid. 

- Activiteiten die aansluiten op hun belevingswereld. 

 

Op deze wijze zorgen wij ervoor dat het kind zich prettig zal voelen en daardoor vertrouwen in 

zichzelf en in anderen zal ontwikkelen. 

Wij willen een sfeer bieden waarin het kind: 

 

- Zichzelf kan zijn. 

- Voor zichzelf kan opkomen. 

- Respect ontwikkelt waardoor het later positief in de maatschappij staat en zelfstandig en 

sociaal is. 

 

1.2  Verantwoorde kinderopvang als kader voor het pedagogisch beleid. 

Kinderdagverblijf Ratjetoe biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan: het in een 

veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van de 

persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht 

van algemeen aanvaarde waarden en normen. 

In het kader van het bieden van verantwoorde kinderopvang, draagt kinderdagverblijf Ratjetoe er in 

ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich 

bevinden:  

 Op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan. 

 Respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en 

structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel 

veilig en geborgen kunnen voelen. 

 Kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in: 

o De ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

o Cognitieve vaardigheden,  

o Taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, 

o Kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende 

omgeving. 

 Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger 

relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. 

 Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang 

met anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

In het pedagogisch beleid werken we de betekenis van verantwoorde kinderdagopvang verder uit 

aan de hand van de pedagogische doelen van Marianne Riksen-Walraven.  Deze worden ook nader 

toegelicht in hoofdstuk 4 Ontwikkelingsgericht werken. 

 

 

 

 

 

1.3 Uitgangspunten 
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Het pedagogisch beleid beschrijft hoe we onze pedagogisch uitgangspunten in de praktijk 

vormgeven. Daarbij gaan we uit van de belangrijkste elementen van onze werkwijze: 

 

1. De groep: vertrouwde omgeving, pedagogisch medewerkers, plaatsing, kennismaken en 

wennen.  

 

2. De pedagogisch medewerker: we begeleiden de ontwikkeling van ieder kind. 

 

3. Het dagritme: de dag heeft een duidelijk ritme en vaste momenten. 

 

4. Inrichting van de ruimte: we bieden kinderen veiligheid en uitdaging. 

 

5. Communicatie met de ouders: we zijn partner in opvoeding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. De groep  
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Vanaf het moment dat kinderen kunnen lopen, ontwikkelen ze al een voorkeur voor bepaalde 

kinderen. De kans dat kinderen graag met elkaar spelen is het grootst: 

- Als kinderen ongeveer dezelfde leeftijd hebben.  

- Als kinderen vaker op dezelfde dagen op het kinderdagverblijf komen. 

- Als kinderen hetzelfde geslacht hebben.  

- Als ze in dezelfde stamgroep zitten.  

 

In een groep leren kinderen van elkaar andere dingen dan van volwassenen. Kinderen jonger dan vier 

jaar hebben bovenal een volwassenen nodig. Die biedt lichamelijke emotionele veiligheid en is een 

bron van troost, plezier en kennis. Maar bij elkaar vinden ze speelruimte om te experimenteren en te 

leren. Ze zijn ongeveer even sterk en houden van dezelfde grapjes.  Ze stimuleren elkaar enorm in 

activiteiten.  

 

2.1 Kindplaatsen 

 

Dagopvang 0-2 jr. 

 

Groep Dag  dagdeel maximaal 

aantal leidsters  

Maximaal  

aantal kinderen  

Dagopvang 0-2 jr. maandag Ochtend     7:00- 12:30 4 16 

Dagopvang 0-2 jr. Maandag Middag      12:30-18:30 4 16 

Dagopvang 0-2 jr. dinsdag Ochtend     7:00- 12:30 4 16 

Dagopvang 0-2 jr. dinsdag Middag      12:30-18:30 4 16 

Dagopvang 0-2 jr. Woensdag Ochtend     7:00- 12:30 4 16 

Dagopvang 0-2 jr. Woensdag Middag      12:30-18:30 4 16 

Dagopvang 0-2 jr. Donderdag Ochtend     7:00- 12:30 4 16 

Dagopvang 0-2 jr. Donderdag Middag      12:30-18:30 4 16 

Dagopvang 0-2 jr. Vrijdag  Ochtend     7:00- 12:30 4 16 

Dagopvang 0-2 jr. Vrijdag  Middag      12:30-18:30 4 16 

 

De dagopvang heeft een oppervlakte van 85,5 m2.  

Op de dagopvang kunnen maximaal 16 kinderen geplaatst worden met een maximum van 8 0-

jarigen. We hebben hierbij rekening gehouden met een oppervlakte van 3,5 m2 per kind. 

Het BKR is voor de dagopvang: 

0-jarige: 1 leidster op 3  

1-jarige: 1 leidster op 5 

2-jarige: 1 leidster op 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peutergroep 2-4 jr. 
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Groep Dag Dagdeel Maximaal aantal 

leidsters 

Maximaal  

aantal kinderen 

Peutergroep 2-4 jr. Maandag Ochtend     7:00- 12:30 2 16 

Peutergroep 2-4 jr. Maandag Middag      12:30-18:30 2 16 

Peutergroep 2-4 jr. Dinsdag Ochtend     7:00- 12:30 2 16 

Peutergroep 2-4 jr. Dinsdag  Middag      12:30-18:30 2 16 

Peutergroep 2-4 jr. Woensdag Ochtend     7:00- 12:30 2 16 

Peutergroep 2-4 jr. Woensdag Middag      12:30-18:30 2 16 

Peutergroep 2-4 jr. Donderdag Ochtend     7:00- 12:30 2 16 

Peutergroep 2-4 jr. Donderdag Middag      12:30-18:30 2 16 

Peutergroep 2-4 jr. Vrijdag  Ochtend     7:00- 12:30 2 16 

Peutergroep 2-4 jr. Vrijdag  Middag      12:30-18:30 2 16 

 

De peutergroep heeft een oppervlakte van 76 m2.  

Op de peutergroep kunnen maximaal  16 kinderen geplaatst worden. We hebben hierbij rekening 

gehouden met een oppervlakte van 3,5 m2 per kind. 

Het BKR voor de peutergroep: 

2-jarige: 1 leidster op 8 

3-jarige: 1 leidster op 8   

 

Peuterplus 3 jr. 

 

Groep Dag Dagdeel Minimaal  

aantal leidsters 

Maximaal  

aantal kinderen 

Peuterplus 3 jr. Maandag  Ochtend     7:00- 12:30 1 8 

Peuterplus 3 jr. Maandag  Middag      12:30-17:00 1 8 

Peuterplus 3 jr. Dinsdag  Ochtend     7:00- 12:30 1 8 

Peuterplus 3 jr. Dinsdag  Middag      12:30-17:00 1 8 

Peuterplus 3 jr. Woensdag Ochtend     7:00- 13:00 1 8 

Peuterplus 3 jr. Donderdag  Ochtend     7:00- 12:30 1 8 

Peuterplus 3 jr. Donderdag  Middag      12:30-17:00 1 8 

Peuterplus 3 jr. Vrijdag  Ochtend     7:00- 12:00 1 8 

 

De peuterplus 3 jr. is niet van toepassing in de schoolvakanties.  Tijdens de schoolvakanties 

worden alle peuters opgevangen in de reguliere peutergroep.  

De peutergroep heeft een oppervlakte van 92 m2.  

Op de peutergroep kunnen maximaal  8 kinderen geplaatst worden. We hebben hierbij rekening 

gehouden met een oppervlakte van 3,5 m2 per kind. 

Het BKR voor de peutergroep: 

3-jarige: 1 leidster op 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buitenschoolse opvang tijdens de schoolperiode locatie van horneplein.  
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Groep Dag Dagdeel Maximaal  

Aantal leidsters 

Maximaal  

Aantal kinderen  

BSO gr. 1 t/m 8 Woensdag  Middag    14:00-18:30 2 20 

BSO gr. 1 t/m 8 Vrijdag  Ochtend   8:30-12:00 1 8 

BSO gr. 1 t/m 8 Vrijdag  Middag    12:00-18:30 2 20 

 

De BSO heeft een oppervlakte van 92 m2.  

Op de BSO kunnen maximaal  20 kinderen geplaatst worden. (gr. 1 t/m 8) 

We hebben hierbij rekening gehouden met een oppervlakte van 3,5 m2 per kind. 

Het BKR voor de BSO: 

4 tot 7 jarige:  1 leidster op 10 

7 t/m 12 jarige:  1 leidster op 12 

4 t/m 12 jarige:  1 leidster op 11 

 

 

Buitenschoolse opvang tijdens de schoolvakanties.  

 

Groep Dag tijd Maximaal  

Aantal leidsters 

Maximaal  

Aantal kinderen  

BSO gr. 1 t/m 8 Maandag 7:00-18:30 2 20 

BSO gr. 1 t/m 8 dinsdag 7:00-18:30 2 20 

BSO gr. 1 t/m 8 Woensdag  7:00-18:30 2 20 

BSO gr. 1 t/m 8 Donderdag  7:00-18:30 2 20 

BSO gr. 1 t/m 8 Vrijdag  7:00-18:30 2 20 

 

De BSO heeft een oppervlakte van 92 m2.  

Op de BSO kunnen maximaal  20 kinderen geplaatst worden. (gr. 1 t/m 8) 

We hebben hierbij rekening gehouden met een oppervlakte van 3,5 m2 per kind. 

Het BKR voor de BSO: 

4 tot 7 jarige:  1 leidster op 10 

7 t/m 12 jarige:  1 leidster op 12 

4 t/m 12 jarige:  1 leidster op 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combigroepen tijdens de schoolvakanties.  
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Groep Dag tijd Minimaal  

Aantal 

leidsters 

Maximaal  

Aantal kinderen  

BSO gr. 1 t/m 8 & 

Peuterplus 3 jr. 

Maandag 7:00-18:30 2 16 

Waarvan maximaal 8 

3-jarige. 

BSO gr. 1 t/m 8 & 

Peuterplus 3 jr. 

dinsdag 7:00-18:30 2 16 

Waarvan maximaal 8 

3-jarige. 

BSO gr. 1 t/m 8 & 

Peuterplus 3 jr. 

Woensdag  7:00-18:30 2 16 

Waarvan maximaal 8 

3-jarige. 

BSO gr. 1 t/m 8 & 

Peuterplus 3 jr. 

Donderdag  7:00-18:30 2 16 

Waarvan maximaal 8 

3-jarige. 

BSO gr. 1 t/m 8 & 

Peuterplus 3 jr. 

Vrijdag  7:00-18:30 2 16 

Waarvan maximaal 8 

3-jarige. 

 

Mochten we in de vakantieperiode gebruik willen maken van de combigroepen, volgen we het BKR 

zoals bovenstaand schema.   

De BSO en peuterplus heeft een oppervlakte van 92 m2.  

Op de combigroep BSO en peuterplus kunnen maximaal  16 kinderen geplaatst worden, waarvan 

maximaal 8 3-jarige.  

We hebben hierbij rekening gehouden met een oppervlakte van 3,5 m2 per kind. 

Het BKR voor de BSO: 

3 jarige:  1 leidster op 8 

4 t/m 12 jarige:  1 leidster op 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal overzicht kindplaatsen Kinderdagverblijf Ratjetoe 
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Dag  Tijd  Maximaal  

aantal 

kinderen  

dagopvang 

Maximaal 

aantal 

kinderen  

peutergroep 

Maximaal 

aantal 

kinderen 

peuterplus 

Maximaal 

aantal 

kinderen 

BSO 

Maximaal 

aantal 

kindplaatsen 

Maandag  7:00-18:30 16 16 8 - 40 

Dinsdag  7:00-18:30 16 16 8 - 40 

Woensdag  7:00-13:00 16 16 8 - 40 

 13:00 – 

18:30 

16 16  20 52 

Donderdag  7:00-13:30 16 16 8 - 40 

Vrijdag  7:00-12:00 16 16 8 8 48 

Vrijdag  12:00-

18:30 

16 16 - 20 52 

 

Totaal overzicht kindplaatsen Kinderdagverblijf Ratjetoe tijdens schoolvakanties.  

 

Dag  Tijd  Maximaal  

aantal 

kinderen  

dagopvang 

Maximaal 

aantal 

kinderen  

peutergroep 

Maximaal 

aantal 

kinderen 

peuterplus 

Maximaal 

aantal 

kinderen 

BSO 

Maximaal 

aantal 

kindplaatsen 

Maandag  7:00-18:30 16 16 - 20 52 

Dinsdag  7:00-18:30 16 16 - 20 52 

Woensdag  7:00-18:30 16 16 - 20 52 

Donderdag  7:00-18:30 16 16 - 20 52 

Vrijdag  7:00-18:30 16 16 - 20 52 

 

Totaal overzicht kindplaatsen Kinderdagverblijf Ratjetoe tijdens schoolvakanties met combigroep. 

 

Dag  Tijd  Maximaal  

aantal 

kinderen  

dagopvang 

Maximaal 

aantal 

kinderen  

peutergroep 

Maximaal aantal kinderen 

BSO & peuterplus 

Maximaal 

aantal 

kindplaatsen 

Maandag  7:00-18:30 16 16 16 

Waarvan maximaal 8  

3-jarige. 

48 

Dinsdag  7:00-18:30 16 16 16 

Waarvan maximaal 8  

3-jarige. 

48 

Woensdag  7:00-18:30 16 16 16 

Waarvan maximaal 8  

3-jarige. 

48 

Donderdag  7:00-18:30 16 16 16 

Waarvan maximaal 8  

3-jarige. 

48 

Vrijdag  7:00-18:30 16 16 16 

Waarvan maximaal 8  

3-jarige. 

48 

 

 

2.2  Stamgroep 
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Stamgroep: 

Kinderen weten ten alle tijden in welke stamgroep zij horen en welke pedagogisch medewerker 

daarbij hoort.  

 

Kinderdagverblijf Ratjetoe kent: 

 

Peuteropvang: 

- 1 peutergroep op maandag t/m vrijdag, max. 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 

- 1 peuterplusgroep op maandag t/m vrijdag, max. 8 kinderen in de leeftijd van 3 jaar.  

Peuteropvang wordt aangeboden als “hele dagopvang” maar ook als het vroegere 

“peuterspeelzaalwerk”: zoals het volgen van een peuterochtend. Het begrip “peuterspeelzaal” is 

verdwenen en wordt vervangen door “peuterprogramma”. De peuterspeelzaal is geïntegreerd in de 

peutergroep van kinderopvangorganisaties. 

De peuters hebben een andere vorm van aandacht en begeleiding nodig en dat komt goed tot uiting 

in een aparte groep. Daar wij het belangrijk vinden om alle peuters een kans te geven om 

voorschoolse activiteiten te beleven, heeft kinderdagverblijf Ratjetoe ervoor gekozen om het  VVE-

programma Uk en Puk aan te bieden op alle peutergroepen (zie bijlage 1).  

In onze peutergroepen wordt veel aandacht besteed aan de diverse ontwikkelingsgebieden. Ook is 

er speciale aandacht voor de spraak- taalontwikkeling. 

De peutergroep van Kinderdagverblijf Ratjetoe voldoet aan de eisen welke zijn 

gesteld zijn binnen de Wet Kinderopvang en heeft een groep waarin kinderen vanaf 2 jaar tot 4 jaar 

kunnen spelen.  

Elke peuter bezoekt de peutergroep bij voorkeur minimaal twee keer in de week. Ouders kunnen bij 

aanmelding voorkeurdagen aangeven. Hiermee wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. 

Afhankelijk van de behoefte voor opvang van de kinderen en bezetting op de groep kan er gekozen 

worden voor meer dagen/dagdelen.   

 

Doordat de verschillen in leeftijd en ontwikkelingsniveau niet zo groot zijn, ontstaat er een 

horizontale groep. Hierdoor kan de pedagogisch medewerker specifiek activiteiten 

ontwikkelen voor de gehele groep. De pedagogisch medewerker houdt wel rekening met het 

individuele kind en zijn ontwikkelingsniveau. 

 

Kinderdagverblijf Ratjetoe stelt in haar kwaliteitsbeleid dat de peutergroep maximaal twee 

professionele pedagogische medewerkers en maximaal 16 peuters op een groep hebben. 

Bij binnenkomst kunnen de ouders/verzorgers door middel van foto’s van de pedagogisch 

medewerkers zien welke medewerker op welke dagen op de groep werken. Een kind krijgt drie basis 

pedagogisch medewerkers toegewezen. Per dag van de week is minimaal één van de 

pedagogisch medewerkers werkzaam op de groep van dat kind ( dit geldt voor de structurele 

rooster, behoudens ziekte, verlof en vakantie). Deze pedagogisch medewerkers zijn tevens 

het aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers. 

 

Vanwege COVID19 worden de peuters bij alle peutergroepen nu aan de deur gebracht/gehaald. De 

overdracht vindt plaats bij de deur. Indien ouders behoefte hebben aan een uitgebreide overdracht 

kan hier een oudergesprek voor gepland worden.  

Deelname aan Peuterprogramma. 
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Voor kinderen die overgaan van de babygroep naar de peutergroep wordt altijd gekeken naar de 

ontwikkeling. We vullen hiervoor het kind-volg-systeem in als het kind 1 jaar en 10 maanden is, en 

bespreken deze met de ouders. Afhankelijk van de observaties bekijken we wat een goed moment is 

voor het kind om te starten in de peutergroep.  

 

 

Uitgangspunt is dat iedere peuter vanaf 2 jaar in de peutergroep een ontwikkelingsgericht aanbod 

krijgt in het kader van VVE-programma UK & Puk (zie bijlage). 

 

Het VVE-aanbod richt zich specifiek op kinderen van 2 tot 4 jaar. Dit is een belangrijke fase in het 

leven van het  jonge kind. In deze periode maken zij grote ontwikkelingen door op: 

1. Sociaal niveau (samen spelen, samen delen); 

2. Emotioneel niveau (omgaan met emoties, teleurstellingen); 

3. Taal/spraak; 

4. Zelfstandigheid (wat ga ik doen, plannen, even zonder ouders zijn); 

5. Motorisch gebied (fijne en grove motoriek); 

6. De echte wereld leren kennen door middel van creativiteit, rollenspelen, nadoen. 

Onze doelstelling is kinderen groepsgewijs en gestructureerd te laten Spelen en Ontmoeten zodat 

we een bijdrage leveren aan hun ontwikkeling. Dit doen wij in hun eigen omgeving waarbij 

veiligheid, vertrouwen en geborgenheid voorop staat. Een kind wat zich veilig voelt gaat op 

onderzoek uit! Onze kerntaken zijn: 

 Stimuleren van de ontwikkeling van peuters op alle gebieden door middel van spel en 

activiteiten; 

 Volgen van de ontwikkeling van de peuter en tijdige signalering van eventueel (dreigende) 

ontwikkelingsachterstand. Pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat ieder kind het 

aanbod krijgt dat is afgestemd op zijn/ haar ontwikkelingsbehoefte. Er wordt gekeken naar 

het individuele kind; 

 Bijdragen aan een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 7 jaar in samenwerking met de 

basisschool. 

Voor meer informatie over de VVE methode Uk & Puk wordt u verwezen naar bijlage 1.  

Plaatsing in twee stamgroepen. 

 

Bij Kinderdagverblijf Ratjetoe wordt altijd, voorafgaand aan de werkelijke plaatsing, een contract 

getekend waarin vermeld staat op welke groep(en) het kind wordt opgevangen. Op het contract is 

ook de contractduur vermeld. Zoveel mogelijk worden kinderen in één groep geplaatst.  

 

Als dit niet mogelijk is dan krijgen de ouders bij plaatsing een stamkaart waarop staat dat hun kind 

alleen op 2 stamgroepen geplaatst kan worden, en een indicatie  hoe lang het gaat duren voor het 

kind in een stamgroep kan worden geplaatst. Als ouders hiermee akkoord gaan dan tekenen zij 

hiervoor tijdens de intake en wordt het kind geplaatst, anders blijft het voor de dagdelen die niet 

direct beschikbaar zijn op de wachtlijst staan. Kinderen die in twee groepen geplaatst zijn hebben 

voorrang bij doorstromen, zodat zij zo snel mogelijk maar één stamgroep hebben! 
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Bij incidentele of flexibele opvang ondertekent de leidinggevende van Kinderdagverblijf Ratjetoe het 

aanvraagformulier dat door ouders is ingediend. Wanneer het kind niet op de eigen stamgroep kan 

worden opgevangen zal de leidinggevende dit op het formulier vermelden. 

 

Kinderen met een VVE-indicatie die verlengde opvang nodig hebben krijgen contracten voor 2 

stamgroepen:  

- VVE-locatie Mussenberg 8:30 – 12:30 uur ma/wo/do/vr.  

- Peutergroep van Horneplein op de overige uren. (openingstijden ma t/m vrij 7:00 – 18:30 

uur.  

De houder draagt er zorg voor het ophalen van de peuters bij de VVE-locatie en het brengen naar de 

peutergroep van Horneplein. De ouders stemmen bij het opstellen van het contract de opvanguren 

af met de leidinggevende.  

 

Werkwijze. 

 

Wij werken met vaste groepen kinderen (stamgroepen) en een vast team van pedagogisch 

medewerkers. Tijdens het kennismakingsgesprek horen de ouders welke pedagogisch medewerkers 

bij welke groep horen en hoe vervanging bij ziekte en vakantie geregeld is. Bij de deur van elke groep 

hangt een fotolijst met namen en werktijden van de groepsleiding en eventuele stagiaires.  
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2.2.1 Vaste gezichtencriteria 

 

In de dagopvang is het van belang dat er voor de emotionele veiligheid van de kinderen vastigheid 

ontstaat in de vorm van dagritme, indeling van de ruimte en herkenning van de pedagogisch 

medewerkers. De herkenning en vastigheid van de pedagogisch medewerkers is zowel voor kinderen 

als voor ouders van belang. De pedagogisch medewerkers kennen het kind, weten welke behoeftes 

het kind heeft, kan hierbij aansluiten met activiteiten, begeleiding en verzorging.  

 

Het vaste gezichtencriterium zorgt ervoor dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen waardoor ze 

zich in hun persoonlijke en sociale competentie kunnen ontwikkelen. Hun sociaal emotionele 

veiligheid wordt vergroot in de aanwezigheid van betrokken, vertrouwde en herkenbare gezichten.  

 

Op de dagen dat het kind komt is er altijd een van deze drie pedagogisch medewerkers werkzaam. 

Voor kinderen met flexibele dagen geldt het vaste gezichtencriterium niet. Echter willen we werken 

op de dagopvang en peuteropvang met zoveel mogelijk vastigheid gelet op de planning van de 

pedagogisch medewerkers. 

 

Maandag Dinsdag Woensdag  Donderdag  Vrijdag  

PM-er A PM-er A PM-er A   

 PM-er B  PM-er B PM-er B 

 

Peuterplus 

Maandag Dinsdag Woensdag  Donderdag  Vrijdag  

PM-er A PM-er A PM-er A PM-er A  

  PM-er B  PM-er B 

  

 

2.3 Pedagogisch medewerker  

 

Leidinggevende. 

 

Bij Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang Ratjetoe is de eigenaar, Natasja Smeets, 

verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken. Naast het runnen van het kinderdagverblijf 

werkt zij ook mee op de groepen. 

 

Pedagogisch medewerkers. 

 

Op het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang werken vaste pedagogisch medewerkers. De 

pedagogische medewerkers vormen het hart van het werk in de kinderopvang. Zij zijn degenen die 

de kinderen verzorgen, met hen spelen en praten, hen stimuleren en ondersteunen. 

De pedagogisch medewerkers weten om te gaan met een groep en de processen die binnen een 

groep spelen. Zij zijn opvoeders. 

 

Kinderdagverblijf Ratjetoe hecht veel belang aan de kwaliteit en deskundigheid van de pedagogische 

medewerkers. Er wordt verwacht dat zij enthousiast zijn en betrokken bij hun werk. Ze kennen de 

kinderen. Ze weten wat ze nodig hebben.  

Om dit werk goed te doen, moeten ze sensitief en responsief zijn. Dat wil zeggen dat zij kindgericht 

zijn, dat ze goed luisteren en kijken naar de signalen van een kind en daar op kunnen reageren in 

overeenstemming met wat het kind bedoeld. 
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Vervanging tijdens ziekte of vakantie. 

 

Tijdens de vakantieperiode of ziekte van het personeel kan het voorkomen dat de vaste pedagogisch 

medewerker in mindere maten aanwezig is en vervangen dient te worden. De vervangende 

pedagogisch medewerker komt indien zij niet werkzaam is op de groep, altijd eerst een dag mee 

draaien om kennis te maken, voordat de vervangende werkzaamheden gestart worden. Veelal zijn de 

vervangende medewerkers al bekend met de kinderen doordat op dezelfde groep werken. Indien dit 

niet het geval is hebben ze hier al een stageperiode doorlopen of zijn werkzaam op andere groepen. 

Er zijn oproepkrachten werkzaam die ook voor zulke momenten opgeroepen kan worden. 

 

 

Stagiaires. 

 

Regelmatig worden de pedagogisch medewerkers ondersteund door stagiaires die wij de 

mogelijkheid bieden om in hun opleiding praktijkervaring op te doen. Stagiaires kunnen ook een 

positieve bijdrage aan het kinderdagverblijf leveren.  

Stagiaires krijgen de nieuwste ontwikkelingen op hun opleiding mee, die ze bij kinderdagverblijf 

Ratjetoe kunnen evalueren. Meestal gaat het om leerlingen  van de BOL opleiding ( Beroeps 

Opleidende Leerweg). Deze opleidingen zijn onder andere gericht op het werken in een 

Kinderdagverblijf. De stagiaires van de  BOL opleiding zijn boventallig, d.w.z. dat zij niet de 

verantwoordelijkheid over de groep dragen. Zij lopen mee met het normale programma. 

 

 

Wettelijke kwalificaties Pedagogisch Medewerkers. 

 

De pedagogisch medewerkers van het kinderdagverblijf hebben minimaal een kindgerichte opleiding 

MBO-niveau succesvol afgerond. Er wordt gewerkt volgens de voorschriften van de CAO- 

Kinderopvang. Hiernaast werken wij ook met stagiaires. De pedagogisch medewerkers, stagiaires en 

ook de eigenaresse zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), afgegeven volgens de 

Wet Justitiële Gegevens, en worden vanaf 2013 continue gescreend. Werkzaamheden worden nooit 

gestart vóórdat de VOG is afgegeven. Tevens worden tijdens de sollicitatieprocedure opgegeven 

referenties standaard gecheckt. Alle pedagogisch medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en ander 

personeel staat ingeschreven en gekoppeld in het personenregister kinderopvang.  

 

2.4 Mentorschap 

 

Elk kind krijgt een mentor toegewezen. De mentor is de pedagogisch medewerker die werkt op de 

groep van het kind. In de dagopvang wordt de ontwikkeling van het kind periodiek besproken met de 

ouders. De mentor is het vaste aanspreekpunt voor de ouders.  

De ouders krijgen direct tijdens de wendagen te horen welke pedagogisch medewerker de mentor is 

van hun kind. Indien er vragen/opmerkingen zijn kunnen ouders deze stellen bij de mentor van hun 

kind.  

 

De mentor volgt het kind in haar/zijn ontwikkeling door gebruik te maken van een kind-volg-systeem. 

Bij kinderdagverblijf Ratjetoe werken we met het observatiesysteem KIJK!  

Aan de hand van de KIJK! wordt de ontwikkeling van het kind besproken met de ouders.  

 

Het observeren van de ontwikkeling van kinderen en de bijbehorende taken van de mentor worden 

besproken in hoofdstuk 5 zorgstructuur.  
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2.5 Plaatsing  

 

Ouders die interesse in onze opvang krijgen, kunnen een rondleiding plannen.  

Tijdens deze rondleiding worden de wensen van ouders en de diensten en mogelijkheden van 

Kinderdagverblijf Ratjetoe besproken. De rondleiding vindt plaats met een pedagogisch medewerker 

of met Natasja Smeets ( de eigenaresse).  

 

Vervolgens schrijven de ouders hun kind(eren) in met behulp van het inschrijfformulier. 

 

Bij Kinderdagverblijf Ratjetoe wordt altijd, voorafgaand aan de werkelijke plaatsing, een contract 

getekend waarin vermeld staat op welke groep(en) het kind wordt opgevangen. Op het contract is 

ook de contractduur vermeld. Zoveel mogelijk wordt er gebruik gemaakt van 1 stampgroep.  

 

Op het contract is ook de contractduur vermeld. In principe worden kinderen zoveel mogelijk in één 

groep geplaatst. Als dit niet mogelijk is dan krijgen de ouders bij plaatsing een stamkaart waarop 

staat dat hun kind alleen op 2 stamgroepen geplaatst kan worden, en een indicatie  hoe lang het gaat 

duren voor het kind in een stamgroep kan worden geplaatst. Als ouders hiermee akkoord gaan dan 

teken zij hiervoor tijdens de intake en wordt het kind geplaatst, anders blijft het voor de dagdelen die 

niet direct beschikbaar zijn op de wachtlijst staan. Kinderen die in twee groepen geplaatst zijn 

hebben voorrang bij doorstromen, zodat zij zo snel mogelijk maar één stamgroep hebben! 

 

Bij incidentele of flexibele opvang ondertekent de leidinggevende van Kinderdagverblijf Ratjetoe het 

aanvraagformulier dat door ouders is ingediend. Wanneer het kind niet op de eigen stamgroep kan 

worden opgevangen zal de leidinggevende dit vooraf bespreken en op het formulier vermelden. 

 

Flexibele kinderopvang: 

 

Ouders kunnen hun opvanguren bij ons flexibel aanvragen. Als dit mogelijk is volgens de BKR en de 

dag/week planning krijgen zij een akkoord op hun gevraagde opvanguren op de vaste groep van het 

kind. 

 

Kinderen met vaste dagen kunnen óók een extra dag/ dagdeel aanvragen. Zij krijgen ook een akkoord 

als de gevraagde opvang mogelijk is. De kinderen die extra opgevangen worden verblijven dan in hun 

eigen stamgroep waar de vertrouwde pedagogisch medewerkers aanwezig zijn. 

 

Wanneer het kind niet op de eigen stamgroep kán worden opgevangen zal de leidinggevende dit met 

de ouders bespreken. Ouders geven dan toestemming voor tijdelijke opvang in een andere 

stamgroep.  

Bij incidentele of flexibele opvang bevestigt de leidinggevende van Kinderdagverblijf Ratjetoe de 

opvang die door ouders is ingediend. Wanneer het kind niet op de eigen stamgroep kan worden 

opgevangen zal de leidinggevende dit vooraf bespreken en ouders vermelden. 

         

2.6 Kennismaken en wennen  

 

Nadat een ouder definitief gekozen heeft voor ons kinderdagverblijf of onze buitenschoolse opvang 

vindt een intakegesprek plaats en worden afspraken gemaakt over de wenperiode. Wij hechten aan 

de inbreng van het kind, dus we vinden het fijn als het kind zelf aanwezig is bij het 

kennismakingsgesprek en de intake. 

 

De eerste periode is belangrijk voor de vertrouwensrelatie tussen ouders, kind en de pedagogisch 

medewerkers van kinderdagverblijf Ratjetoe. In die periode wordt de basis gelegd.  
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De vertrouwensrelatie tussen ouders, pedagogisch medewerkers en kinderen wordt zorgvuldig 

opgebouwd. De pedagogisch medewerkers maken tijd vrij voor het nieuwe kind en de ouder, zodat 

zij zich van het begin af aan welkom voelen. Alles is erop gericht ervoor te zorgen, dat het kind zich 

snel op zijn gemak voelt.  

 

Vanaf de geboorte bouwen ouders en kinderen een bijzondere band op. In het begin lachen baby’s 

naar iedereen, maar na enkele maanden richten ze zich steeds meer op de personen die hen 

veiligheid bieden. Rond acht of negen maanden worden baby’s zich bewust  van de bijzondere band 

met hun ouders. Ze ontwikkelen een angst voor scheiding van hun ouders of hechtingsfiguren. De 

kinderen hebben meer tijd nodig om pedagogisch medewerkers te leren ervaren als vervangende 

hechtingsfiguren.  

 

Afscheid nemen en begroeten 

Vanaf het eerste jaar ontwikkelen kinderen steeds meer vaardigheden om de wereld van de groep en 

de wereld van thuis te verbinden. Dan wordt het gemakkelijker voor kinderen om afscheid te nemen 

en blij te zijn als hun ouders hen komen ophalen.  

Op hoofdlijnen vindt de  volgende ontwikkeling plaats: 

 Baby’s tot zes maanden wennen relatief gemakkelijk, omdat ze nog weinig onderscheid 

maken tussen hun ouders en pedagogisch medewerkers. 

 Kinderen tussen zeven maanden en drie jaar hebben waarschijnlijk de meeste moeite om te 

wennen en afscheid te nemen. Pedagogisch medewerkers van Kinderdagverblijf Ratjetoe 

moeten heel gevoelig zijn voor wat deze kinderen nodig hebben en samen met de ouders 

wenprocessen en afscheids- en begroetingsrituelen ontwikkelen.  

 Dreumesen vanaf een jaar beginnen de volgorde van gebeurtenissen die zich regelmatig 

herhalen te ontdekken. Ze ontwikkelen scriptkennis. Ze snappen dat mama of papa weg gaat 

als ze in het kinderdagverblijf zijn. 

 Peuters vanaf drie jaar gaan steeds beter begrijpen waar papa en mama zijn als ze in de 

groep zijn. Ze kunnen voorstellingen maken van mensen en dingen die niet concreet 

aanwezig zijn.  

 De meeste kleuters begrijpen dat papa en mama elders zijn als ze op de basisschool of 

buitenschoolse opvang zijn.  

 

Van babygroep naar peutergroep. 

 

Voor kinderen die overgaan van de babygroep naar de peutergroep wordt altijd gekeken naar de 

ontwikkeling. We vullen hiervoor het kind-volg-systeem in en bespreken deze met de ouders. 

Afhankelijk hiervan bekijken we wat een goed moment is voor het kind om te starten in de 

peutergroep. Uitgangspunt is dat iedere peuter vanaf 2 jaar in de peutergroep een 

ontwikkelingsgericht aanbod krijgt in het kader van VVE. Als het kind hier al eerder aan toe is kan het 

in overleg met de ouders eerder doorstromen.  

 

Van peutergroep van buitenschoolse opvang. 

 

Voor kinderen die overstappen naar een andere vaste groep, bijvoorbeeld van de peutergroep naar 

de BSO , is er minimaal één week vóór de overstap een gewenningsperiode ingebouwd om de 

overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Vóór deze gewenningsperiode vindt met de ouders 

een overgangsgesprek plaats. Voor ieder kind wordt er bij 3 jaar en 10 maanden een registratie via 

observatiesysteem KIJK! ingevuld om te kijken hoe de ontwikkeling van het kind er voor staat. Met de 

ouders worden de resultaten hiervan besproken en het verslag hiervan kan gebruikt worden als 

overdracht aan de basisschool. De ouders beslissen hierbij zelf of ze dit willen doorgeven. Hiervoor 

dient een toestemmingsformulier getekend te worden.  
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2.6.1 Wenbeleid 

 

Als kinderen doorstromen van de ene naar de andere groep valt dit onder het intern wenbeleid: 

 

Intern wenbeleid. 

Bij het doorstromen van kinderen naar een nieuwe groep geldt dat het kind kan wennen op 

de nieuwe groep binnen de geldende beroepskracht-kind-ratio. Wanneer een kind gaat 

wennen wordt het op beide groepen meegeteld bij het kind aantal. Zie BKR voor meer 

informatie. 

 

Kinderen mogen en kunnen wennen bij een nieuwe groep, maar moeten desgewenst ieder moment 

terug kunnen keren naar hun basis of stamgroep. Dit houdt in dat de BKR in de nieuwe groep en in 

de oude groep moet kloppen. Het kind dat gaat wennen moet in beide groepen meegerekend 

worden binnen het BKR.  

 

Nieuw op kinderdagverblijf Ratjetoe. 

 

Als het kind nieuw bij kinderdagverblijf Ratjetoe geplaatst wordt, komt het terecht in een nieuwe 

opvoedingssituatie. De vertrouwensrelatie tussen ouders, pedagogisch medewerkers en kinderen 

wordt zorgvuldig opgebouwd. Ook nu mag het kind 2 keer komen oefenen, waarbij de pedagogisch 

medewerker extra aandacht besteedt aan het wegwijs maken in de ruimte, informatie geeft over de 

dagindeling en het kind introduceert binnen de rest van de groep. 

 

Als een kind nieuw instroomt (ongeacht op welke groep) dan geldt het extern wenbeleid: 

Extern wenbeleid. 

Op het moment dat een kind nieuw instroomt dan worden de wenmomenten gepland 

binnen de geldende beroepskracht-kind-ratio en nádat het contract is ingegaan. 

 

 

 

Flexibele opvang. 

Als kinderen geen vaste dagen of tijden naar het kinderdagverblijf komen kan dit extra aandacht 

vragen van de pedagogisch medewerker.  

Om de  sociaal-emotionele veiligheid van de kinderen die flexibel komen te waarborgen stellen de 

pedagogisch medewerkers zich initiatiefrijk op en zorgen ervoor dat de kinderen zich veilig voelen en 

op hun gemak gesteld worden. De pedagogisch medewerkers hebben vrijwel allemaal vaste 

werkuren. Dit zorgt voor duidelijkheid bij de kinderen. Zo waarborgen we de emotionele veiligheid 

voor de flexibele opvang van kinderen.  

 

De kinderen die flexibel komen hebben houvast aan de structuur en het vaste dagschema dat wordt 

gehanteerd. Zo hebben ze al snel houvast en overzicht, op welk moment van de dag ze binnen 

komen en wat hun te wachten staat. De pedagogisch medewerkers ondersteunen hierbij door met 

het kind te communiceren door het aanbieden van speel- of spelmateriaal dat aansluit bij de 

leeftijdsfase van het kind. Deze manier van aanpak geldt zowel voor de kinderen van de 

kinderopvang als buitenschoolse opvang. 

 

   

 



 

              Kinderdagverblijf Ratjetoe  Pedagogisch beleid Peuterprogramma  2022 -2023 20 

 

 

 

2.7 Omgaan met zieke kinderen  

 

Een ziek kind kan niet naar het kinderdagverblijf komen. Als het kind ziek is, voelt het zich in een 

drukke omgeving nog zieker. Bovendien kan het kind dan niet de aandacht krijgen die nodig is, 

zonder de rest van de groep te benadelen. Als we signalen opmerken dat kan aangeven dat een kind 

ziek is, nemen we de temperatuur op. Heeft het kind koorts, dan overleggen we altijd met de ouders. 

Wanneer een kind koorts heeft, maar er weinig last van heeft, kan het blijven op het 

kinderdagverblijf mits de ouders hierin meestemmen. Het belang van het kind staat voorop.  

 

Terugkomst na ziekte 

 

Als het kind na afwezigheid wegens ziekte weer aanwezig is op het kinderdagverblijf gaan we ervan 

uit dat het kind gezond genoeg is om mee te doen aan alle gebruikelijke activiteiten. Dit wordt bij het 

eerste brengmoment met de ouders besproken.  

 

Besmettelijke ziektes 

 

Bij besmettelijke ziektes volgen we de richtlijnen van de GGD.  

 

Medicijnen 

 

Medicijnen op doktersvoorschrift kunnen door de pedagogisch medewerkers aan het kind worden 

toegediend. Ouders geven de pedagogisch medewerker instructies over wat er gegeven moet 

worden, welke hoeveelheid en op welk tijdstip. De eerste dosering wordt altijd thuis gegeven! Het 

toedienen van medicatie wordt schriftelijk vastgelegd, ouders dienen dit te tekenen. Op 

Kinderdagverblijf Ratjetoe geven we geen koortsverlagende medicijnen (indien er getekend is door 

ouders vanwege koortsstuipgevaar kan er een zetpil gezet worden (volgens de strenge richtlijnen 

over medicatieoverdracht)).  

Bij medicatie dient de bijsluiter en medicatiedoosje/flesje meegegeven te worden voorzien van 

naametiket zodat de pedagogisch medewerker ziet dat de medicatie toebehoort bij het 

desbetreffende kind.  

    

    

COVID-19  

Onze coronamaatregelen staan beschreven in het ‘protocol kinderopvang COVID-19 kinderdagverblijf 

Ratjetoe’. Wij hanteren de beslisboom voor het toepassen van het stappenplan bij klachten van 

kinderen op het kinderdagverblijf. De beslisboom en het protocol krijgen bij wijzigingen rondom wet 

en regelgeving een update.  

Indien de maatregelen vervallen waaronder het coronaprotocol en de beslisboom volgen wij onze 

reguliere afspraken zoals bovenstaand beschreven in het pedagogisch beleid en protocollen.  
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2.8   Verlaten van de stamgroep 

 

Het verlaten van de stamgroep. 

 

De kinderen verlaten de stamgroep  als er activiteiten buitenshuis zijn. Denk hierbij aan buiten spelen 

en uitstapjes naar de winkel of speeltuin.  Er wordt altijd gezorgd dat er voldoende vaste pedagogisch 

medewerkers mee gaan of ter plekke op locatie blijven. 

 

In het kinderdagverblijf verlaten de kinderen de stamgroep bij het gezamenlijk doen van een 

activiteit zoals het vieren van de verjaardagen van de pedagogisch medewerkers en het gezamenlijk 

buiten spelen. 

 

Tijdens het verlaten van de stamgroep zorgen wij voor sociaal emotionele veiligheid. Dit bieden wij 

door een goed overgangsmoment (tijdig benoemen wat we gaan doen) en doordat altijd de vaste 

pedagogisch medewerker aanwezig is bij de activiteit. 

 

Kinderen kunnen hun stamgroep verlaten bij: 

- Viering van de verjaardag broertjes en/of zusjes op de andere groep.  

- Viering van de verjaardag pedagogisch medewerker(s). 

- Gezamenlijke activiteit.  

- Deelname aan een activiteit in een andere groep.  

 

Hierbij bestaat de mogelijkheid om ten alle tijden terug te keren naar de eigen stamgroep.  

 

Leidster Kind ratio. 

 

Het aantal pedagogisch medewerkers per groep kinderen is afhankelijk van het aantal kinderen en de 

leeftijdsopbouw van de kinderen. We houden ons aan de volgende regeling wat betreft het aantal 

pedagogisch medewerkers per kinderen: 

 per pedagogisch medewerker mogen 3 kinderen in de leeftijd 0 tot 1 jaar aanwezig zijn. 

 per pedagogisch medewerker mogen 5 kinderen in de leeftijd 1 tot 2 jaar aanwezig zijn. 

 per pedagogisch medewerker mogen 6 kinderen in de leeftijd 2 tot 3 jaar aanwezig zijn. 

 per pedagogisch medewerker mogen 8 kinderen in de leeftijd 3 tot 4 jaar aanwezig zijn. 

Op BSO-groepen mogen per pedagogisch medewerker: 

 10 kinderen aanwezig zijn in de leeftijd 4 tot 7 jaar,  

 11 kinderen aanwezig zijn in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar, 

 12 kinderen aanwezig zijn in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar.   

Het ministerie van SZW heeft een rekenprogramma ontwikkeld waarmee we eenvoudig kunnen 

uitrekenen hoeveel pedagogisch medewerkers er op de groep moeten staan. De rekentool is 

gebaseerd op afspraken in het Convenant Kwaliteit Kinderopvang.  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Buitenschoolse_opvang


 

              Kinderdagverblijf Ratjetoe  Pedagogisch beleid Peuterprogramma  2022 -2023 22 

De rekentool kan zowel voor groepen in de dagopvang als voor groepen in de buitenschoolse opvang 

worden gebruikt. We vullen  het aantal kinderen in de bepaalde leeftijdscategorie in en de tool 

berekent hoeveel pedagogisch medewerkers er volgens het convenant op de groep moeten staan.  

 

Inspectie 

 

De rekentool is per 1 januari 2013 opgenomen in de Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen en is vanaf dat moment de enige berekeningswijze voor de bepaling van het 

maximale aantal kinderen per beroepskracht.  

 

De pedagogisch medewerkers hebben een cursus Kinder- EHBO gevolgd of hebben een BHV 

certificaat. 

2.9 Peuterplus groep  

 

De peuterplus groep vindt plaats op maandag t/m vrijdag. 

Van 8:30 uur tot 17:00 uur is er een peuterplusgroep op de locatie Van Horneplein. 

Op woensdag en vrijdag is er een peuterplusgroep van 8:30 uur tot 12:00 uur. 

 

De kinderen die deelnemen aan het programma van de peuterplus groep zijn: 

- 3 jaar oud. 

- zindelijk. 

- slapen niet meer overdag. 

- zijn geplaatst in de peuterplusgroep. 

 

De kinderen hebben net zoals bij het peuterprogramma vaste pedagogisch medewerkers. 

 

Op het moment dat de peuters om 12:00/13:00 uur het peuterplusprogramma op woensdag of 

vrijdag afsluiten, gaan ze terug naar de reguliere peutergroep.  

Er zijn hier ook vaste pedagogisch medewerkers aan het werk om de sociale en emotionele veiligheid 

te kunnen waarborgen. 

Er vindt een overdracht plaats zodat de betrokken pedagogisch medewerkers op de hoogte zijn van 

de bezigheden van de peuters op de peuterplus groep.   

De peuters kennen elkaar goed, doordat de peuters uit het peuterplus programma voorheen hebben 

deelgenomen aan het reguliere peuterprogramma.  

 

Thema’s en Uk & Puk. 

 

Het peuterplusprogramma loopt parallel aan het peuterprogramma betreft de thema’s.  

Bij het peuterplusprogramma wordt ook gebruik gemaakt van de thema’s van Uk & Puk.  

 

Helpertje van de dag 

 

Er wordt dagelijks een nieuw helpertje van de dag uitgekozen. 

Dit gebeurt tijdens het kringgesprek. Het helpertje van de dag krijgt een ketting om van dikke kralen 

en bepaalde taakjes. Deze taakjes bevorderen het zelfvertrouwen, de sociale en emotionele 

veiligheid door het zelfstandig laten uitvoeren van bepaalde taken zoals koekjes pakken, bekers 

opruimen, bekers uitdelen, bordjes ophalen, een spelletje uitkiezen, als eerste een kindje uitkiezen 

dat je bij de hand neemt etc. De pedagogisch medewerker complimenteert hierbij het handelen van 

het kind en betrekt de andere kinderen bij het uitvoeren van de taken. Zo is het helpertje van de dag 

zich bewust van haar/zijn eigen handelen.  

 

Dagprogramma  
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Het dagprogramma ziet er grotendeels hetzelfde uit als bij het peuterprogramma.  

Het verschil tussen beide groepen is het verschil in aanbod van de activiteiten en de zelfstandigheid 

van de kinderen die hierin een rol speelt. De activiteiten die worden aangeboden in het peuterplus 

programma zijn geschikt voor 3 jarige kinderen.  

De wc-rondes zijn korter doordat de kinderen zindelijk zijn en gebruik kunnen maken van het toilet.  

Echter de wc-rondes komen vaker voor gedurende de dag, doordat kinderen meer naar het toilet 

gaan.  

 

2.9.1 Vakanties en vrije dagen school 

 

Tijdens vakanties vindt er geen peuterplusprogramma plaats. Het reguliere peuterprogramma en het 

peuterplus programma laten in de vakanties de thema’s van Uk & Puk los.  

De peuters worden allemaal opgevangen in de reguliere peutergroep met behoudt van de vaste 

pedagogisch medewerkers.  

Tijdens vakanties worden activiteiten georganiseerd die betrekking hebben op de betreffende 

vakantie. Denk hierbij aan: 

Herfstvakantie: 

 Herfstwandeling. 

 Herfstmaterialen verzamelen (gevallen bladeren, eikels, kastanjes, dennenappels) 

 Herfstknutsels maken. 

Kerstvakantie: 

 Kerstboom opzetten. 

 Kerstknutsels maken. 

 Rollenspellen spelen m.b.t. kerst. 

Zomervakantie: 

 Uitstapjes maken.  

 Zwembadjes opzetten. 

 Waterspellen spelen.  

 

Peuterplusgroep op vrijdag  

 

Op vrijdag is groep 1 vrij van school. 

Tijdens deze ochtend kunnen de kinderen opgevangen worden van groep 1 tussen 8:30 en 12:00 uur 

op de locatie van horneplein.  

Indien deze kinderen worden opgevangen is het aantal kinderen deze ochtend zeer laag, dan worden 

deze kinderen opgevangen in de peuterplusgroep.  

Zij nemen deel aan het peuterplusprogramma. Hierbij is er een vaste pedagogisch medewerker 

aanwezig.  

 

Om 12:00 uur is het peuterplusprogramma afgelopen en gaan de peuters samen met de vaste 

pedagogisch medewerker terug naar het reguliere peuterprogramma. 

De kinderen uit groep 1 worden samengevoegd bij de kinderen uit groep 2. De vaste pedagogisch 

medewerker van de BSO is hierbij aanwezig.  

 

Om 12:00 uur gaan de peuters samen met de vaste pedagogisch medewerker terug naar het 

reguliere peuterprogramma. Er wordt samen aan tafel een boterham gegeten. 

De andere pedagogisch medewerker wordt op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen van de 

ochtend. Beide pedagogisch medewerkers werken gedurende de middag samen op de peutergroep. 
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2.9.2 3-uurs regeling BKR 

 

Vanaf 1 januari 2018 wordt er gewerkt met een nieuwe regeling. Dit betreft de 3-uursregeling BKR: 

 

Bij aangesloten openstelling van tien uur of meer per dag kan maximaal drie uur per dag worden 

afgeweken van de vereiste BKR. Daarbij wordt minimaal de helft van de vereiste BKR ingezet. In het 

pedagogisch beleidsplan wordt opgenomen op welke tijden wel en op welke tijden niet afgeweken 

wordt van het BKR. Dit kan per weekdag verschillen, maar moet voor elke week hetzelfde zijn. 

 

Aangezien kinderdagverblijf Ratjetoe geopend is van 07:00 uur tot 18:30 bedraagt dit meer dan tien 

uur openingstijd en mogen wij deze 3-uurs regeling toepassen.  

 

Kinderdagverblijf Ratjetoe kiest ervoor om alle dagen dezelfde regeling toepassen. Wij kiezen ervoor 

om de keuze te hebben om te kunnen afwijken van het BKR in de volgende uren: 

- 07:00 uur tot 08:00 uur. 

- 16:30 uur tot 18:30 uur. 

 

Er wordt niet afgeweken van het BKR tussen 08:00 uur en 16:30 uur.  

 

Wij kiezen ervoor om ’s morgens en ’s middags de mogelijkheid te hebben om af te kunnen wijken 

van het BKR in de genoemde tijden aangezien wij werken met flexibele breng en haaltijden. 

Ouders kunnen kinderen rond een afgesproken flexibele tijd te halen en brengen.  

 

Voorbeeld : 

Ouders vragen opvang aan voor hun kind van 07:30 uur tot 17:00 uur. Ze brengen echter hun kind 

om 07:15 uur en halen hun kind op om 17:30 uur. Dit kan betekenen indien we deze regeling niet 

zouden toepassen dat er een afwijking zou kunnen optreden in het BKR.  

Er zou een pedagogisch medewerker opgeroepen kunnen worden om eerder te beginnen en verlangt 

worden dat een pedagogisch medewerker langer moet werken.  

 

Om dit soort scenario’s te voorkomen wordt er ruim ingepland, maar is het mogelijk met behulp van 

de 3-uursregeling om toch te voldoen aan de gerichte eisen en richtlijnen binnen de kinderopvang.  
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3. De pedagogisch medewerker  

De pedagogisch medewerker is de persoon die de kinderen de hele dag door begeleidt en daardoor 

het beste kent. Wij vinden het belangrijk dat er vanaf het begin een goede relatie tussen het kind, de 

ouder en de pedagogisch medewerkers wordt opgebouwd. De emotionele veiligheid van het kind 

staat voor de pedagogisch medewerkers voorop.  

Bij kinderdagverblijf Ratjetoe willen we graag dat ieder kind zich altijd en overal emotioneel veilig 

voelt, lekker in zijn vel zit en plezier kan maken. De pedagogisch medewerkers hebben iedere dag 

direct contact met de kinderen. Zij weten hoe de kinderen zich voelen en hoe zij zich ontwikkelen. 

Wij gaan in op de emotionele veiligheid, het ontwikkelingsgericht werken en de zorgstructuur – 

allemaal directe aandachtsgebieden van de pedagogisch medewerker. 

 

In de omgang met de kinderen zorgen wij ervoor dat: 

 Ieder kind wordt gehoord en gezien. 

 Zelfstandigheid en zelfredzaamheid worden gestimuleerd. 

 Iedereen zich geaccepteerd voelt. 

 Iedereen op een positieve, opbouwende manier wordt benaderd. 

 Er een sfeer van verdraagzaamheid en wederzijds respect heerst tussen pedagogisch 

medewerker en kinderen. 

 Er ontwikkelingsgericht wordt gewerkt – met extra aandacht voor de sociale en sociaal-

emotionele ontwikkeling. 

 

De pedagogisch medewerkers hebben cursussen gevolgd om hun kennis uit te breiden en om meer 

inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het kind.  

De pedagogisch medewerkers kunnen nu veilig handelen, ontwikkelingsgerichte activiteiten 

aanbieden, thema’s introduceren, ouders tips en begeleiding aanbieden.  

 

De cursussen die onder andere gevolgd zijn: 

- VVersterk. 

- Triple P. 

- Puk & Co. 

- Uk & Puk. 

- BHV. 

- EHBO voor kinderen. 

- Nederlands met gebaren. 

- Tink. 

- Peuterstappen. 

 

Kinderdagverblijf Ratjetoe werkt volgens een opleidingsplan voor opleiding en ontwikkeling van 

pedagogisch medewerkers. Dit wordt ieder jaar opnieuw opgesteld met uitgangspunt de richtlijnen 

die gevormd worden vanuit de overheid.  

 

Pedagogisch beleidsmedewerker/pedagogisch coach  

 

Pedagogisch beleid 
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De pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkelt het pedagogisch beleid. Het pedagogisch beleid is 

breder dan alleen het pedagogisch beleidsplan, het omvat al het beleid dat raakt aan de 

pedagogische praktijk. Daarnaast heeft de pedagogisch beleidsmedewerker de taak voor het 

bewaken en invoeren van pedagogische beleidsvoornemens, zodat iedere medewerker werkt 

volgens dezelfde pedagogische visie. 

 

De pedagogisch beleidsmedewerker zorgt voor de ontwikkeling van het pedagogisch beleid, 

veiligheid en gezondheidsbeleid en protocollenbeheer. 

 

Coaching 

Naast het ontwikkelen van het pedagogisch beleid, zorgt de pedagogisch beleidsmedewerker als 

coach voor het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de werkzaamheden en  professionele 

ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. Een coach begeleidt en traint de medewerker(s) bij 

de dagelijkse praktijkwerkzaamheden.   

Iedere pedagogisch medewerker ontvangt jaarlijks coaching, ook tijdelijke en flexibele medewerkers. 

 

De pedagogisch beleidsmedewerker coacht de pedagogisch medewerkers bij de dagelijkse 

werkzaamheden. Iedere pedagogisch medewerker wordt jaarlijks gecoacht.  

Er vinden voor de coaching individuele gesprekken plaats met de pedagogisch medewerkers waarbij 

de pedagogisch beleidsmedewerker vraagt naar eventuele individuele doelen, valkuilen of extra 

verrijking op de groep.  Er wordt gericht gekeken naar de pedagogisch medewerkers zodat de opvang 

geoptimaliseerd kan worden en het werkplezier, kennis en ervaring vergroot kunnen worden.  

Coaching kan individueel, groepsgericht en in teamverband opgezet en aangeboden worden.  

 

In ons jaaroverzicht hebben wij voor elke medewerker minimaal 1 coachgesprek opgenomen, waarbij 

wordt gekeken naar alle ontwikkelgebieden en/of er coaching mogelijk/noodzakelijk is. De coaching 

staat los van het beoordelingsgesprek en functioneringsgesprek. Indien een coachtraject nodig is, kan 

dit direct worden opgestart.  

 

De pedagogisch beleidsmedewerker en de BKR 

De pedagogisch beleidsmedewerker mag meetellen in de BKR wanneer deze als meewerkend coach 

op de groep staat. Dit geldt uitsluitend voor de tijd dat de pedagogisch beleidsmedewerker 

werkzaamheden verricht als pedagogisch medewerker, dat wil zeggen het verzorgen, opvoeden en 

bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. De coaching uit zich dan, bijvoorbeeld, door het geven 

van voorbeelden, tips en nadere uitleg tijdens de werkzaamheden. 

Pedagogisch beleidsmedewerker die ook als pedagogisch medewerker op de groep staan, al dan niet 

als meewerkend coach, worden zelf ook gecoacht. 

De pedagogisch beleidsmedewerker telt niet mee voor de BKR als hij of zij op de groep aanwezig is 

en coacht vanuit bijvoorbeeld een observerende rol. Dit geldt ook wanneer de coaching buiten de 

groep plaats vindt. De pedagogisch beleidsmedewerker telt ook niet mee voor de BKR als hij/zij niet 

gekwalificeerd is als pedagogisch medewerker. 

 

Kwaliteit van medewerkers optimaliseren 

 

De pedagogisch coach heeft als doel het optimaliseren van de kwaliteit van pedagogisch 

medewerkers op de werkvloer, als beleidsmedewerker is zij op de hoogte welke kwaliteit gevraagd 

wordt van de pedagogisch medewerker. De coach is op de hoogte van de protocollen, de 

pedagogische vaardigheden die nodig zijn om het werk uit te voeren, het beleid, de visie en 

methodiek.  

Om de pedagogisch medewerker zover te krijgen dat zij haar pedagogische kwaliteit wil verbeteren is 

coaching nodig waarbij een vertrouwensband aanwezig is, waarbij er goede feedback gegeven en 

ontvangen kan worden.  
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3.1 inzet vrijwilligers, beroepskrachten in opleiding.  

 

Inzet vrijwilligers 

Naast het team van gediplomeerde pedagogisch medewerkers en stagiaires heeft Kinderopvang 

Ratjetoe vrijwilligers op de groep.  

Deze vrijwilligers maken deel uit van het team en worden begeleid door een vaste medewerkers op 

een vaste groep. Vrijwilligers worden ten alle tijden informatief ingezet.  

Vrijwilligers verrichten aanvullende en ondersteunende werkzaamheden, ten behoeve van de 

kinderen en draaien volledig mee met het dagprogramma.  

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd onder toezicht van de pedagogisch werker. De vrijwilligers 

dragen bij om de geldende normen en waarden op de groep over te dragen. Wij vragen hen positieve 

aandacht voor de kinderen te hebben en een vertrouwensband met de kinderen op te bouwen, 

zodat kinderen zich veilig en welkom voelen.  

De begeleiding van vrijwilligers is erop gericht om vrijwilligers te motiveren, plezier in hun taken te 

laten ervaren en de kwaliteit te verbeteren. Minimaal 2 keer per jaar worden er 

begeleidingsgesprekken gevoerd.  

Iedere vrijwilliger komt eerst langs voor een kennismakingsgesprek. We willen er zeker van zijn dat 

de vrijwilliger past in ons team. Voor aanvang wordt een overeenkomst gesloten. Iedere vrijwilliger 

dient voor aanvang van de stage een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te kunnen tonen 

en wordt middels het personenregister gekoppeld aan onze organisatie.    

 

Afspraken met betrekking tot omgang, verantwoordelijkheden en betrokkenheid: 

 

 Omgang: De vrijwilliger heeft een gelijkwaardige omgang met collega’s. In de eerste weken 

stelt de vrijwilliger zich persoonlijk voor aan ouders en collega’s. Tevens hangt hij/zij bij de 

deur van de groep een foto met tekst waarin hij/zij zichzelf voorstelt, dit wordt ook geplaatst 

op de website. 

 Privacyverklaring: Een vrijwilliger dient onze privacyverklaring te hebben ondertekend. 

 Betrokkenheid: De vrijwilliger wordt betrokken bij het team. De vrijwilliger is niet aanwezig 

tijdens het teamoverleg. Wel wordt de vrijwilliger door de begeleider op de hoogte 

gehouden van relevante informatie besproken tijdens teamoverleggen. De begeleider houdt 

bij het overdragen van deze informatie rekening met de wet op de privacy. 

 Oudercontacten: De schriftelijke overdracht, observaties en het voeren van oudergesprekken 

worden niet door de vrijwilliger gedaan.   

 Uitstapjes met kinderen: Tijdens uitstapjes met kinderen gaat de vrijwilliger mee als 

ondersteuning.  

 

Verwachtingen en taken van een vrijwilliger: 

 Wij hanteren een proeftijd van 1 maand, mocht blijken dat een vrijwilliger niet goed 

functioneert of niet aansluit bij kinderdagverblijf Ratjetoe, dan zullen wij binnen deze maand 

de overeenkomst beëindigen. 

 Een vrijwilliger zal het hele jaar op dezelfde dagen/tijden stagelopen. 

 De vrijwilliger draait mee in het dagelijks ritme van het kinderdagverblijf.   

 De vrijwilliger mag nooit alleen op de groep staan.  

 Niet alleen openen en sluiten.  

 Geen telefoon aannemen en geen medicijnen toedienen of temperaturen.   

 De vrijwilliger staat altijd onder toeziend oog van een pedagogisch medewerker. 
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 Er wordt van de vrijwilliger verwacht dat deze veilig, hygiënisch en ergonomisch werkt.  

 

Inzet stagiaires 

Naast het team van gediplomeerde pedagogisch medewerkers heeft Kinderopvang Ratjetoe ook 

stagiaires op de groep. Deze stagiaires maken deel uit van het team en worden begeleid door een 

vaste medewerker. 

Iedere stagiaire komt eerst langs voor een kennismakingsgesprek. We willen er zeker van zijn dat de 

stagiaire past in ons team. Voor aanvang van de stage wordt een stage-overeenkomst gesloten. 

Iedere stagiaire dient voor aanvang van de stage een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan 

te kunnen tonen en wordt middels het personenregister gekoppeld aan onze organisatie.  Stagiaires 

worden ingezet als een aanvulling op de beroepskrachten, en worden dus niet als vervanging ingezet.  

Over het algemeen eindigt de stage na de periode zoals in de stageovereenkomst is afgesproken. Een 

stage zal verlengd worden als de doelen niet zijn bereikt. Alle stagiaires worden ingezet conform de 

voorwaarden van de CAO Kinderopvang.  

 

De stagebegeleider en stagiaire bespreken structureel het opleidingstraject en de opdrachten. De 

mate waarin een stagiaire ondersteuning mag bieden wordt bepaald door de opleiding en het niveau 

van de opleiding die zij al heeft behaald. Onder begeleiding doet de stagiaire actief mee aan het 

volledige dagprogramma.  

 

Kinderopvang Ratjetoe werkt met de volgende stagiaires: 

Wij werken met stagiaires pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 2,3 en 4 die minimaal 1 

heel schooljaar komen  stagelopen. Daarnaast komen er snuffelstagiaires voor een periode van twee 

weken stage lopen vanuit het voortgezet onderwijs.  

 

Afspraken met betrekking tot omgang, verantwoordelijkheden en betrokkenheid  

 

 Omgang: De stagiaire heeft een gelijkwaardige omgang met collega’s. In de eerste weken 

stelt de stagiaire zich persoonlijk voor aan ouders en collega’s. Tevens hangt hij/zij bij de 

deur van de groep een foto met tekst waarin hij/zij zichzelf voorstelt, dit wordt ook geplaatst 

op de website. 

 Beroepsgeheim: Voor afspraken omtrent gedragsregels kan de stagiaire de beroepscode 

raadplegen. Als de stagiaire voor schoolopdrachten gebruik wil maken van foto’s of namen 

van kinderen, dient de stagiaire hiervoor, toestemming aan de ouders te vragen. Er mag in 

schoolopdrachten vrij met fictieve namen worden gewerkt. 

 Verantwoordelijkheid: Om ook echt iets te kunnen leren, krijgt de stagiaire de nodige 

verantwoordelijkheden, met daarbij de ruimte voor het stellen van vragen en het uitvoeren 

van taken. 

 Betrokkenheid: De stagiaire wordt betrokken bij het team. De stagiaire is niet aanwezig 

tijdens het teamoverleg, tenzij dit vanuit de opleiding voor het maken van een opdracht 

nodig is. Wel wordt de stagiaire door de praktijk/stagebegeleider op de hoogte gehouden 

van relevante informatie besproken tijdens teamoverleggen. De praktijk/stagebegeleider 

houdt bij het overdragen van deze informatie rekening met de wet op de privacy. 

 Oudercontacten: De schriftelijke overdracht, observaties en het voeren van oudergesprekken 

worden niet door de stagiaire gedaan. Wanneer dit voor een opdracht vanuit de opleiding 

wordt vereist, zullen deze werkzaamheden i.o.m. en onder toezicht en begeleiding van de 

praktijk/stagebegeleider worden uitgevoerd. Voorafgaand wordt er toestemming aan de 

desbetreffende ouders gevraagd. Telefonische contacten mogen alleen door de stagiaire 

worden gevoerd indien er vooraf toestemming gegeven door de praktijk/stagebegeleider. 

 Uitstapjes met kinderen: Tijdens uitstapjes met kinderen wordt de stagiaire als boventallig 

ingezet.   
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Verwachtingen en taken van een stagiaire: 

 

 Wij hanteren een proeftijd van 1 maand, mocht blijken dat een stagiaire niet goed 

functioneert of niet aansluit bij Kinderdagverblijf Ratjetoe, dan zullen wij binnen deze maand 

de overeenkomst beëindigen. 

 In de eerste  twee weken neemt de stagiaire alle beleidsstukken en informatie van de opvang 

door.  

 Een stagiaire zal het hele jaar op dezelfde dagen/tijden stagelopen. 

 De stagiaire draait mee in het dagelijks ritme van het kinderdagverblijf en voert voldoende 

werkzaamheden uit. Dit moet uiteraard aansluiten bij het opleidingsniveau 

 De stagiaire heeft nog geen verantwoordelijkheden voor de kinderen en wordt boventallig 

ingezet. Uiteraard heeft ze wel verantwoordelijkheden over haar eigen leerproces. 

 De stagiaire mag nooit alleen op de groep staan. Niet alleen openen en sluiten. Geen 

telefoon aannemen en geen medicijnen toedienen of temperaturen. De stagiaire staat altijd 

onder toeziend oog van een pedagogisch medewerker. 

 Er wordt van de stagiaire verwacht dat deze veilig, hygiënisch en ergonomisch werkt.   

 

 

 

3.2 Mondelinge taalvaardigheid.  

 

De pedagogisch medewerkers moeten voldoen aan een minimum taalniveau op 3F voor mondelinge 

vaardigheid. Deze kwalificatie-eis gaat in per 1 januari 2023. Dat betekent dat pedagogisch 

medewerkers vanaf dat moment aantoonbaar aan deze eis moeten voldoen.  

 

Pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijf Ratjetoe voldoen allen aan de eis 3F mondelinge 

vaardigheid (spreken) en lezen. Zij zijn in bezit van een 3F-taalniveau.  

Indien nieuwe pedagogisch medewerkers nog niet in het bezit zijn van het vereiste taalniveau wordt 

vereist dat zij een cursus volgen.   
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4. Ontwikkelingsgericht werken volgens de pedagogische doelen van Marianne Riksen-

Walraven.  

 

Marianne Riksen-Walraven biedt vier pedagogische basisdoelen: 

1. Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid. 

2. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties. 

3. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties. 

4. Kinderen gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van een samenleving 

eigen te maken. 

  

Deze basisdoelen kan je vertalen in de volgende vragen: 

1. Heeft een kind het naar zijn zin? 

2. Heeft een kind iets geleerd dat zinvol is voor hem? 

3. Heeft een kind met andere kinderen gespeeld? 

4. Heeft een kind geleerd op een sociale en respectvolle wijze met anderen om te gaan 

  

1. Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid: 

Jonge kinderen moeten zich veilig en beschermd voelen. Als een kind zich onveilig 

voelt staat het niet open om te spelen en te leren. Het gevoel van veiligheid in de kinderopvang 

wordt bepaald door de groepsleiding, de ruimte/omgeving en het contact met andere kinderen. 

Om dit te bereiken zorgt kinderdagverblijf Ratjetoe voor: 

 een vertrouwensband creëren tussen de kinderen en medewerkers. 

 een liefdevolle benadering en genegenheid het geven van veilig gevoel. 

 het volgen van een vaste dagindeling. 

 het bieden van structuur, veiligheid, betrokkenheid, gezelligheid en warmte. 

 het stimuleren van een waardevol gevoel en positief zelfbeeld. 

 

2. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties: 

Het kind moet zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit kunnen ontwikkelen. het 

kind moet zich kunnen ontwikkelen op de verschillende ontwikkelingen motorisch, cognitief 

emotioneel en sociaal. 

Een kind moet zich kunnen ontwikkelen en nieuwe dingen leren. Om dit te bereiken kinderdagverblijf 

Ratjetoe voor: 

 nieuwe uitdagingen in spelmateriaal. 

 een uitdagende ruimte die uitnodigt om op onderzoek te gaan. 

 medewerkers die rekening houden met de ontwikkelingsfase en het niveau van het 

individuele kind. 

 belonen om het zelfvertrouwen te laten groeien. 

 

3. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties: 

Met sociale competenties wordt bedoeld dat het kind leert om goed te kunnen communiceren, 

samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen. 

Door het leren van sociale competenties geeft je aan kinderen kans om zich te ontwikkelen tot 

personen die goed kunnen functioneren in de samenleving. 

Een kind kan leren omgaan met anderen binnen de samenleving. Om dit te bereiken zorgt 

Kinderdagverblijf Ratjetoe voor: 

 het geven van aandacht aan de verschillende relaties. 
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 het stimuleren van onderlinge contacten een goede communicatie zowel individuele 

aandacht als aandacht voor het groepsgebeuren. 

 stimuleren van het samen spelen. 

 het leren om rekening te houden met elkaar. 

 

  

4. Kinderen gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van een samenleving 

eigen te maken: 

De kinderen leren wat wel en niet mag. Er zijn veel ongeschreven gedragsregels: je mag een ander 

geen pijn doen, samen delen, om de beurt, etc. Spelenderwijs en in de dagelijkse omgang met de 

kinderen probeer je ze dit bij te brengen. Dit basisdoel is de kern van de opvoeding. Je laat kinderen 

kennismaken met grenzen, normen en waarden maar ook met omgangsvormen in onze samenleving. 

Het is belangrijk dat een kind zich waarden en normen kan eigen maken. Om dit te bereiken zorgt 

Kinderdagverblijf Ratjetoe voor: 

 het maken en nakomen van afspraken. 

 het omgaan met (huis)regels. 

 het stimuleren om respect te hebben voor elkaar maar ook voor dieren en de natuur. 

 het leren om respect te hebben voor gevoelens, andere ideeën, levensovertuiging en 

culturen het leren. 

 om conflicten zelf op te lossen. 

 het bewust maken van oorzaak en gevolg. 
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4.1 De vier basisprincipes. 

Kinderen willen bewegen, de wereld ontdekken, ervaringen opdoen en talenten ontplooien. 

Kinderdagverblijf Ratjetoe levert een bijdrage aan hun ontwikkeling.  

Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod. Door de kinderen te volgen m.b.v. volgsystemen, weten 

we precies hoe het met ze gaat en hoe ze zich ontwikkelen.  

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). 

 

Voor- en Vroegschoolse Educatie is ontwikkeld om kinderen in een achterstandssituatie te 

ondersteunen, zodat zij met een zo klein mogelijke achterstand aan de basisschool beginnen. Het 

gaat vaak om een taalachterstand, maar het kan ook een sociaal – emotionele of 

ontwikkelingsachterstand zijn. VVE houdt in dat kinderen op jonge leeftijd meedoen aan educatieve 

programma’s. De programma’s beginnen in het kinderdagverblijf en de peutergroep en lopen door in 

de eerste 2 groepen van de basisschool. De doelstelling van het VVE-beleid is om de ontwikkeling van 

kinderen zodanig te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan worden vergroot. Om 

het kind goed te kunnen volgen in de ontwikkeling gebruiken de pedagogisch medewerkers het 

observatiesysteem KIJK!.  De registraties en observaties uit de KIJK! worden in het eindgesprek met 

de ouders/verzorgers besproken en met toestemming van ouders/verzorgers overgedragen aan de 

basisschool. De ouders/verzorgers en de basisschool ontvangen een kopie van het ingevulde 

formulier.  

 

Methodiek. 

 

De methodiek “Uk & Puk” is een educatief programma voor de peuters. Met Uk & Puk wordt de 

peuter die vaardigheden bijgebracht die een goede start op de basisschool mogelijk maakt. De 

taalontwikkeling staat hierbij voorop, maar ook sociaal communicatieve vaardigheden en een eerste 

oriëntatie op rekenen komen aan bod. Uk & Puk werkt met thema’s die aansluiten bij de 

belevingswereld van peuters. De speelse activiteiten zijn gericht op interactief, betekenisvol en actief 

leren en houden rekening met verschillen in (taal)ontwikkeling binnen de groep. Pedagogisch 

medewerkers van de peutergroepen hebben de cursus VVersterk of Uk & Puk gevolgd, die voor hen 

is toegespitst op de methode Uk & Puk. In de bijlage is een toelichting op deze methode toegevoegd. 

 

Doorgaande lijn. 

 

Kinderdagverblijf Ratjetoe werkt samen met andere voorzieningen in de gemeente Leudal. Dit op het 

oog op signaleren en preventief handelen ten aanzien van opvoedingsproblemen en achterstanden 

bij het kind. De nadruk in deze contacten ligt bij de basisscholen en de jeugdgezondheidszorg in het 

dorp waarin wij zijn gevestigd. Zodoende wordt er een doorgaande lijn gerealiseerd in het stimuleren 

van de ontwikkeling van het kind. 

In het kader van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) volgen Kinderdagverblijf Ratjetoe en de 

basisscholen een samenwerkingstraject waarin gereflecteerd wordt over de wijze waarop er met het 

ontwikkelings volgmodel (dit is gebaseerd op een ontwikkelingsgericht onderwijsconcept) wordt 

omgegaan. 

 

Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ieder kind 

 

Kinderen krijgen de ruimte om op hun eigen wijze en in hun eigen tempo de wereld te verkennen. De 

pedagogisch medewerkers van Kinderdagverblijf Ratjetoe spelen zoveel mogelijk in op deze behoefte 
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tot ontwikkeling en ontdekken van kinderen door een omgeving te bieden die enerzijds uitdaagt, 

maar tegelijkertijd veiligheid biedt. Het welbevinden van de kinderen is daarbij het belangrijkste. 

Daarom is onze de manier van werken gebaseerd op vier pedagogische competenties: 

 

 Sociaal-emotionele veiligheid: Een veilige basis, een “thuis” waar ze kunnen ontspannen en 

zichzelf mogen zijn, zodat ze zich sociaal ontwikkelen en hun zelfstandigheid bevorderd 

wordt. Kortom kinderen moeten zich prettig voelen. 

 

 Persoonlijke competentie: Respect voor het unieke van ieder kind. Mogelijkheden bieden 

om kinderen zelfvertrouwen te laten ontwikkelen en een positief zelfbeeld te vormen. 

 

 Sociale competentie: Kinderopvang is een sociaal gebeuren en voor kinderen een prima 

basis om aan hun sociale competenties te werken. 

 

 Overdracht van normen en waarden: Kinderen op een natuurlijke manier leren omgaan met 

waarden en normen. 

 

Hieronder worden deze competenties verder uitgewerkt. 
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4.1.1 Sociaal emotionele veiligheid  

 

Naast het plaatsen van de kinderen in een vaste groep, draagt de aanwezigheid van bekende 

leeftijdsgenootjes bij aan een veilig en geborgen gevoel. De groepsgrootte is afgestemd op de 

leeftijd, de ontwikkelingsfase van de kinderen en toetsingskader van de GGD. De beschikbaarheid 

van vertrouwde pedagogisch medewerkers is een belangrijke voorwaarde voor het welbevinden en 

de emotionele veiligheid van de kinderen. 

 

De pedagogisch medewerkers creëren een veilige band met de kinderen. Zij zorgen ervoor dat de 

kinderen zich gezien en gehoord voelen en voldoende uitdagingen krijgen aangeboden om zich te 

ontwikkelen. Daaraan ontlenen de kinderen een gevoel van geaccepteerd en gewaardeerd worden. 

Op de groep heerst een prettige sfeer doordat  de ruimte knus is ingericht en door de positieve 

benadering van de pedagogisch medewerker naar de kinderen toe. Dit nodigt de kinderen uit tot 

participatie. 

 

De pedagogisch medewerkers doen dat door: 

- Met de kinderen te communiceren. De pedagogisch medewerker spreekt het kind aan op het 

niveau van het kind en laat weten er voor hem te zijn. 

- Een respectvolle houding naar de kinderen te hebben. De pedagogisch medewerker luistert 

naar de kinderen en respecteert hun keuzes. Ze biedt de gelegenheid om te helpen en bij te 

dragen aan de groep. 

- Sensitief en responsief te reageren, dat wil zeggen dat zij: 

o  kindgericht zijn,  

o goed kijken en luisteren naar de signalen die een kind uitzendt,  

o gevoelig zijn voor de behoefte van een kind en deze behoefte snel en adequaat 

weten te beantwoorden. 

- Een ontspannen, open sfeer in de groep te creëren door de kinderen de ruimte te geven om 

hun eigen keuzes te maken. 

-  Sympathiek en betrokken te reageren op kinderen die van slag zijn, zich pijn hebben gedaan 

of boos zijn. Bijvoorbeeld een kind troosten en het kind zijn verhaal laten doen. 

 

In de groepen van Kinderdagverblijf Ratjetoe leren kinderen bij uitstek om met elkaar om te gaan. 

Kinderen kunnen in de groep oefenen en leren van elkaar hoe de samenleving werkt. Ze krijgen meer 

zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Met verschillende bouwstenen zorgen we voor een veilig 

emotioneel klimaat:  

• Een open communicatieve houding; 

• Een goede relatie met andere kinderen; 

• Aandacht voor normen en waarden; 

• Regels en afspraken in de groep.  

 

Het bieden van emotionele veiligheid is van primair belang, niet alleen omdat het bijdraagt aan het 

welbevinden van de kinderen nu, maar ook omdat een onveilig klimaat het realiseren van de andere 

pedagogische doelstellingen in de weg staat. Als een kind zich niet veilig voelt, gaat het niet op 

ontdekking uit en durft het geen nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het kind ontwikkelt geen 

zelfvertrouwen en er kan geen sprake zijn van innerlijke groei door positieve ervaringen.  

 

Een open communicatieve houding 

 

In het dagelijkse contact met de kinderen nemen we een open communicatieve houding aan. Door 

zorgvuldig te communiceren met kinderen, creëren we een veilig emotioneel klimaat. De 
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pedagogisch medewerkers hebben oog voor wat de kinderen nodig hebben: ze zijn ‘sensitief’. Ze 

spelen in op de signalen van kinderen: ze zijn ‘responsief’.  
Verder zijn ze vriendelijk en warm. Door actief te observeren en te luisteren, zorgen ze dat ieder kind 

zich gezien, gehoord en begrepen voelt. Zo bouwen kinderen zelfvertrouwen op. Van daaruit 

ontstaan initiatieven en contacten, zodat de kinderen zich ontwikkelen.  

 

 

Relatie met andere kinderen   

 

Een positieve groepssfeer en de aanwezigheid van leeftijdgenootjes aan wie je gehecht bent, dragen 

bij aan een gevoel van veiligheid en welbevinden. In de groep leren kinderen op een natuurlijke 

manier omgaan met elkaar. Zij oefenen en vergroten hun sociale vaardigheden. Ze gaan om met 

leeftijdsgenoten en ontwikkelen hun eigen identiteit.  

 

Regels en afspraken in de groep 

 

Wij hanteren op Kinderdagverblijf Ratjetoe regels en afspraken om drie redenen: 

 Voor het functioneren van de groep. 

 Om pedagogische en organisatorische redenen. 

 Voor veiligheid en hygiëne.  

 

Eenvoudige regels maken de omgeving overzichtelijk en herkenbaar. Alle groepsleden weten wat er 

verwacht wordt. Kinderen proberen de grenzen af te tasten, om te ervaren wat er gebeurt als ze die 

overschrijden. Door kinderen aan te spreken op wat zij doen, leren zij de gevolgen van hun gedrag 

kennen.  

Omgaan met regels is een belangrijk aspect van de sociale ontwikkeling. Bovendien vormen regels 

voor het kind een uitdaging: ze kunnen immers worden verlegd en overtreden. Consequent zijn is 

van groot belang voor de duidelijkheid. We betrekken de kinderen zo veel mogelijk bij het opstellen 

van de regels en afspraken, zodat ze zich allemaal verantwoordelijk voelen. 

 

Welke regels/afspraken hanteren wij bij Kinderdagverblijf Ratjetoe? 

 

Algemene gedragsregels:  

 Kinderen blijven in hun eigen stamgroep. 

 Kinderen blijven op de groep tenzij de pedagogisch medewerker anders aangeeft. 

 Ongewenst gedrag wordt gecorrigeerd. 

 Er wordt respectvol met elkaar omgegaan 

 

Regels bij het spelen: 

 Speelgoed wordt opgeruimd als je met wat anders gaat spelen. 

 Het speelgoed wordt zo gebruikt zoals het bedoelt is, tenzij anders is afgesproken. 

 Samen spelen, samen delen. 

 Speelgoed wordt regelmatig gecontroleerd op scherpe randen, kapot speelgoed wordt 

weggegooid. 

 Binnen wordt niet gerend of met spullen gegooid. 

 Een natte of vuile vloer wordt direct droog geveegd. 

 Uitkijken in de buurt van ruiten (vallen). 

 

Regels bij het buitenspelen: 

 Tijdens speeltijd is het hek dicht, de pedagogisch medewerker houdt toezicht. 

 Kinderen mogen niet buiten het hek spelen. 
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 Bij de fietsrekken of de fietsenstalling is ook géén speelterrein. 

 Uitkijken in de buurt van ruiten. 

 Niet over het hek klimmen, als er een bal over het hek is overleg je met de pedagogisch 

medewerker. 

 

   Overige regels: 

 Buitendeuren worden open gedaan door pedagogisch medewerkers. 

 Er word Nederlands tegen elkaar gesproken op de groep. 

 Parkeren doen we niet voor de ingang. 

 Bij uitjes met de bus gebruiken we autostoeltjes en controleren we of iedereen de gordel 

omheeft. 

 Tweewekelijks controleren we de stopcontactbeveiligers en vervangen deze direct indien 

nodig. 

 

   Hygiëne: 

 We letten op een goede handhygiëne: Handen wassen we (kind en pedagogisch medewerker) 

met water en vloeibare zeep, en spoelen de handen goed na.  

 Handen worden afgedroogd aan een schone handdoek (ieder dagdeel een schone) of papieren 

handdoekjes. 

 We wassen onze handen: na het buitenspelen, voor en na het eten en na toiletbezoek. 

 Ook letten we op een goede hoesthygiëne: als je moet niezen dan draai je je hoofd weg en 

houdt je je hand of een zakdoek voor je mond/neus. Na het niezen of snuiten ook weer 

handen wassen. 

 Verder werken we met een hygiëneprotocol, zie handboek. 

 

   De kinderen worden op volgende manier betrokken bij het opstellen van de regels:  

 Door middel van kinderparticipatie worden kinderen betrokken bij het opstellen of veranderen 

van regels.  

 

   

 

4.1.2 Persoonlijke competentie 

 

Als een kind zelfvertrouwen heeft, zelfstandig, flexibel en creatief is, is het in staat om allerlei 

problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden. 

Zo’n kind is competent en vaardig op het persoonlijk vlak. 

 

Bij kinderen zijn exploratie, onderzoek en spel de belangrijkste middelen om grip te krijgen op hun 

omgeving. Door op onderzoek te gaan kunnen kinderen zelf het speelgoed vinden en bekijken wat ze 

leuk vinden. Elk hoekje heeft een eigen speelgoedmand met daarin gesorteerd speelgoed wat erbij 

past. 

Denk hierbij aan:  

- het keuken gerei bij het speelkeukentje,  

- boekenkist bij de bank, 

- baby- en box speelgoed bij de baby-mat en box,  

- een ontdekmat met allerlei flapjes en spiegeltjes waar ze kunnen zoeken en kijken,  

- auto- en treinkist bij de automatten.  

 

Door exploratie en door op onderzoek te gaan ontdekt het kind nieuwe handelingsmogelijkheden die 

vervolgens in spel worden geoefend en uitgebreid. Exploratie en spel zijn een belangrijk voorspeller 

van zijn latere creativiteit, onafhankelijkheid en veerkracht.  
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De intrinsieke drang om te klimmen is een goed voorbeeld. Kleine kinderen kunnen eindeloos een 

trapje opklimmen en weer afdalen.  

Voor een volwassene is dit een doelloze activiteit.  

Voor het kind heeft dit spel veel waarde; 

- hij ervaart dat hij omhoog kan,  

- dat hij dat zelf kan doen;  

- hij leert zijn bewegingen te coördineren en zijn spieren te beheersen. 

- Ook tegenslagen horen daarbij;  

- het kind mist een tree en glijdt gefrustreerd een stukje naar beneden, maar daarna zal hij al 

snel weer omhoog willen.  

Als deze ontwikkeling goed begeleid wordt, zal het kind al snel zelfstandig en zonder hulp de trap op 

kunnen lopen.  

 

Bij jonge kinderen zijn exploratie en spel de belangrijkste middelen om greep te krijgen op hun 

omgeving. Door exploratie ontdekt het kind nieuwe handelingsmogelijkheden die vervolgens in spel 

worden geoefend, uitgebouwd, gevarieerd en geperfectioneerd. Exploratie en spel zijn intrinsiek 

gemotiveerd, de kwaliteit van exploratie en spel is een voorspeller van hun latere creativiteit, 

onafhankelijkheid en veerkracht.  

 

Voor alle ontwikkelingsgebieden bieden wij volop mogelijkheden, aangepast op de leeftijd, 

belevings- en ervaringswereld van de kinderen. Er is voldoende materiaal toegankelijk voor alle 

ontwikkelingsgebieden. Al het materiaal is in goede conditie en compleet. Dit wordt wekelijks 

gecontroleerd door een poetsbeurt en sorteerbeurt, speelgoed dat kapot is wordt weggegooid en 

vervangen. 

 

Afhankelijk van de leeftijd en de specifieke situatie van het kind krijgen bepaalde terreinen zoals de 

cognitieve- en taalontwikkeling meer of minder accent. Bij kinderen speelt de fantasie een 

belangrijke rol. Kinderen verschillen natuurlijk ook onderling. Het ene kind heeft meer talent voor 

muziek, terwijl het andere kind graag buiten voetbalt. 

 

 

De pedagogisch medewerkers zullen: 

- Kinderen de mogelijkheid geven om eigen ervaringen op te doen middels spelmateriaal, 

activiteitenaanbod en inrichting. 

- Aandacht besteden aan ontwikkelmomenten. Hierbij zijn alle ontwikkelingsgebieden van 

jonge kinderen belangrijk.  

- Baby`s: door baby massages te geven en contactspelletjes zoals kiekeboe spelletje. 

- Peuters: het laten ontdekken van de verschillende spelmaterialen 

- Ouders over de belevenissen van hun kind vertellen en wat er op dat moment in de groep 

leeft, zoals seizoen thema’s, feestdagen of bijzondere gebeurtenissen. 

 

Natuurbeleving 

Natuurbeleving neemt een speciale plek in bij Kinderdagverblijf Ratjetoe. Pedagogisch medewerkers 

brengen kinderen actief in contact met de natuur door veel buiten te zijn en kinderen daar nieuwe 

ervaringen op te laten doen. 

 

  

4.1.3 Sociale competentie 

 

Kinderdagverblijf Ratjetoe is geschikt om kinderen de gelegenheid te geven zich op sociaal gebied te 

ontwikkelen. De kinderen komen immers al jong in aanraking met andere kinderen van 

uiteenlopende leeftijden en met verschillende volwassenen.  
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Bovendien maken ze altijd deel uit van een groep. Vaak zullen ze in hun stamgroep verblijven, waar 

elk kind zijn eigen plekje inneemt en die als thuisbasis fungeert.  

Dan weer spelen ze in kleine groepjes elders in het gebouw of spelen ze buiten. Soms horen ze bij de 

jongste kinderen, op een ander moment horen ze bij de oudste kinderen. Zo nemen ze verschillende 

posities in en kan elk kind een scala aan sociale kennis en vaardigheden opdoen. 

 

De pedagogisch medewerkers spelen bij dit alles een cruciale rol. Zij gaan bewust om met 

conflictsituaties en leren kinderen om ruzies te voorkomen of op te lossen door ze zelf een oplossing 

te laten zoeken, of een ruzie bespreekbaar te maken.  

Aangezien kinderen sociaal gedrag onder andere leren door volwassenen te imiteren geven 

pedagogisch medewerkers zelf het goede voorbeeld door bijvoorbeeld sociale gebeurtenissen te 

verwoorden en uit te leggen waarom bepaald gedrag belangrijk is, door de kinderen te stimuleren 

belangstelling voor elkaar te ontwikkelen en hen aansporen elkaar te helpen en te troosten. 

 

Op de groep zullen situaties worden gecreëerd om kinderen gezamenlijk betekenisvolle relaties op te 

laten doen. Daarbij kan het gaan om heel verschillende situaties. Enkele voorbeelden; 

-  Vrije spelsituaties binnen en buiten, zodat peuters en schoolgaande kinderen kunnen kiezen 

met wie ze spelen en zo vriendschappen ontwikkelen. 

- Geleide situaties binnenshuis, waarbij de kinderen worden uitgelokt om samen te werken. 

- Activiteiten die aanzetten tot gezamenlijk ervaren van plezier en pret in een atelier. 

- Spelmateriaal aanbieden waardoor samenspel mogelijk is.  

 

De pedagogisch medewerker zal: 

-  De kinderen ondersteunen in de interactie tussen de kinderen onderling. 

- Op de groep een sfeer creëren waar alle groepsleden een eigen plekje innemen (ze hebben 

bijvoorbeeld allemaal een eigen mandje met spulletjes), maar ook een gevoel van 

samenhorigheid ervaren. 

- Op de groep bepaalde terugkerende feesten en andere rituelen vieren, zoals afscheid nemen 

van de groep, verjaardagen van kinderen en leiding en themafeesten. 

- Oog hebben voor gevoelens van elk kind en deze verhelderen voor het betreffende kind en 

andere kinderen door ze te verwoorden en erover te praten. 

 

Het samenzijn met vertrouwde pedagogisch medewerkers en bekende leeftijdsgenootjes bevordert 

de ontwikkeling van relaties en bevordert een gevoel van veiligheid. Goede relaties met 

leeftijdsgenoten bevorderen de kwaliteit van hun uitwisselingen en van hun spel. In een vertrouwde 

groep leeftijdsgenoten kunnen kinderen gevoelens van verbondenheid en sociale 

verantwoordelijkheden ontwikkelen. 

 

4.1.4 Overdracht van waarden en normen 

 

Bij kinderdagverblijf Ratjetoe komen kinderen met verschillende achtergronden bij elkaar. De groep 

is een samenleving op zich. Pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijf Ratjetoe dragen actief 

bij aan de ontwikkeling van normen en waarden van de kinderen. Daarmee vergroten zij de 

mogelijkheden van de kinderen om op een positieve manier mee te doen in onze diverse, 

multiculturele samenleving.  

 

Normen en waarden zijn belangrijk, omdat ze richting geven aan ons bestaan. Ze beïnvloeden ons 

doen en laten, ons zelfbeeld, ons zelfvertrouwen en onze relaties met anderen. Vaak zijn we ons er 

nauwelijks van bewust dat we waarden en normen hanteren.  
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Om meer grip te krijgen op het eigen gedrag en dat van anderen is het belangrijk dat kinderen inzicht 

krijgen in die normen en waarden.  

Kinderen moeten leren: 

- Wat wel mag en niet mag,  

- wat hoort en wat ze beter niet kunnen doen,  

- hoe ze zich moeten gedragen en welke regels er gelden.  

 

Sommige regels gelden altijd en voor iedereen, bijvoorbeeld dat je een ander niet expres pijn doet. 

Andere regels gelden wel op het kindercentrum, maar thuis niet. Of andersom. Of wat de ene keer 

wel mag is een andere keer ineens verboden. Dat kan lastig zijn voor kinderen. 

 

Bij het overdragen van waarden en normen is er ook aandacht voor cultuur in bredere zin. Het kan 

bijvoorbeeld gaan om oog en waardering te krijgen voor culturele uitingen als muziek of kunst; wat 

vind je mooi en wat niet.  

 

Tot slot betekent cultuuroverdracht ook aandacht hebben voor elkaars cultuur. De pedagogisch 

medewerkers helpen peuters en schoolgaande kinderen waarden en normen te verhelderen. 

Hiermee helpen we hen bewust te worden van hun eigen denken en handelen met als 

achterliggende doel een groeiende zelfstandigheid, een toenemend zelfvertrouwen en een 

zelfbewuste levenshouding. 

 

De pedagogisch medewerker zal; 

- Duidelijk maken welke regels, afspraken en omgangsvormen er gelden in de verschillende 

situaties, zoals op de groep, tijdens het buitenspelen, eten en drinken of tijdens begeleide 

activiteiten. Deze staan vermeld in de afsprakenlijst voor het Kinderdagverblijf. 

-  De regels, afspraken en omgangsvormen ook consequent naleven en anderen daaraan 

houden; 

- Divers (multicultureel) spelmateriaal aanbieden zodat kinderen zich erin kunnen herkennen 

en van elkaar kunnen leren en zich in verschillende sociale rollen spelenderwijs kunnen 

oefenen. 

- Bij het kind dat zich herhaaldelijk niet aan de gestelde regels houdt, op onderzoek uitgaan en 

vragen naar het waarom daarvan. Dit is afhankelijk van de leeftijd van het kind.  

 

 

4.2 Ontwikkelingsgericht werken: andere ontwikkelingsgebieden. 

Bij kinderdagverblijf Ratjetoe willen we kinderen zoveel mogelijk kansen bieden, zodat zij hun eigen 

mogelijkheden ontwikkelen. We hebben aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden: 

 Lichamelijke en zintuiglijke ontwikkeling: fijne en grove motoriek. 

 Ontwikkeling identiteit en zelfredzaamheid. 

 Cognitieve ontwikkeling: taal en spraak, logisch nadenken, rekenen. 

 Creatieve ontwikkeling: fantaseren en verwonderen; zingen en bewegen op muziek. 

 Taalontwikkeling. 

 

4.2.1 Lichamelijke ontwikkeling 

 

Jonge kinderen leren en ontwikkelen zich door te bewegen en zintuigelijke ervaringen. Het eerste 

contact van het kind met de wereld is lichamelijk. Het kind voelt, ruikt, proeft het lichaam van zijn of 

haar moeder. Er ontstaat een ‘vraag-antwoord’ spel, een dialoog. Het kind beweegt of maakt een 

geluidje, en de ouder of pedagogisch medewerker reageert hierop. Het kind leert hiervan.  
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Het kind leert ook de materiele omgeving kennen door grijpen, bewegen en met de mond aftasten. 

Het eerste besef van zelf ontstaat door bewegen en zintuigelijk ervaren van de omgeving.  

De ontwikkeling van het bewegen – de motorische ontwikkeling- en van de zintuigen is genetisch 

verankerd.  

 

De lichamelijke ontwikkeling is een onderbroken proces. De ene vaardigheid bouwt voort op dezelfde 

ontwikkeling. Maar ieder kind doorloopt die ontwikkeling wel op zijn of haar eigen manier. Het ene 

kind blijft lang kruipen, terwijl het andere kind maar korte tijd kruipt. Sommige kinderen leren zelfs 

eerder lopen dan kruipen. Het tempo van ontwikkeling verschilt enorm: acht maanden verschil in 

leren lopen is bijvoorbeeld normaal.  

 

Belangrijke aspecten van de lichamelijke ontwikkeling zijn de grove motoriek, de fijne motoriek en de 

zintuiglijke ontwikkeling.  

De pedagogische medewerker biedt speelgoed, materiaal en activiteiten aan die aansluiten bij dit 

ontwikkelingsgebied. Denk bijvoorbeeld aan zand en water, klim- en klautermateriaal, karretjes, 

fietsjes en ander “rollend materiaal” voor binnen en buiten, maar ook aan sport en spel, aan 

bewegen en dansen, en aan knutselen. 

 

Het buitenspelen vinden wij belangrijk.  

Het kinderdagverblijf beschikt over een buitenspeelplaats en we laten de kinderen, indien het weer 

het toelaat, elke dag buiten spelen. Kinderen rennen, fietsen, klimmen en ravotten in de frisse 

buitenlucht. Baby’s gaan indien mogelijk gewoon mee. In de wandelwagen, buggy of ze mogen 

spelen op een groot kleed. 

 

 

4.2.2 Ontwikkeling identiteit en zelfredzaamheid 

 

Bij kinderdagverblijf Ratjetoe krijgen kinderen de ruimte om zelf te ontdekken, te exploreren en te 

experimenteren en zelfstandig te zijn. In de omgang met speelgoed en materiaal ontdekt het kind 

wat hij kan en leuk vindt. In de omgang met volwassenen en andere kinderen ontdekt het kind zijn 

eigen identiteit en mogelijkheden. Juist omdat kinderen in een groep worden opgevangen is het 

belangrijk, dat zij zich als individu thuis voelen in de groep en het gevoel krijgen uniek te zijn. 

 

De pedagogische medewerker: 

-  Laat het kind zelf keuzes maken waarbij de keuzevrijheid passend is bij de leeftijd van het 

kind. 

- Stimuleert het kind dingen zelf te doen, zoals drinken uit een tuitbeker. 

- Maakt kinderen van zichzelf bewust door te verwoorden wat ze doen en al kunnen, zoals 

blokjes stapelen, uit een beker drinken, stukjes fruit of brood eten, en later ook naar de wc 

gaan. 

 

4.2.3 Cognitieve ontwikkeling 

 

Kinderen ontdekken spelenderwijs de wereld om hen heen. In het begin leert het kind alleen van 

concrete materialen en door te doen. Geleidelijk aan vormt een kind zich beelden en woorden, en 

wordt de taal een steeds belangrijker instrument om mee te leren en te denken. Aan kinderen 

worden speel en spelmateriaal aangeboden, die passen bij hun ontwikkelingsfase.  

Baby’s onderzoeken allerhande verschillend materiaal. Voor kinderen op een peutergroep zijn 

sorteerspelletjes en wereldspel van belang. Door dingen vast te pakken, te bekijken en te 

manipuleren komen kinderen steeds meer achter de eigenschappen van het spelmateriaal en andere 

voorwerpen. 
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De pedagogische medewerker: 

- Leert kinderen spelenderwijs bepaalde begrippen aan. Denk aan kleuren en ruimtelijke 

begrippen. 

- Legt dingen uit, doet dingen voor en wijst op nieuwe mogelijkheden. 

 

De pedagogisch medewerker stuurt hierin zonder zelf steeds de leiding te hebben, ze sturen op een 

manier zodat de kinderen zelf nadenken over hoe te handelen. De pedagogisch medewerker 

respecteert de mening van kinderen en probeert waar mogelijk samen tot een compromis te komen. 

 

4.2.4 Creatieve ontwikkeling 

 

Als kinderen spelen, ontwikkelen ze de mogelijkheid om zelf vorm te geven aan de wereld om hen 

heen en om zich uit te drukken. Kinderen worden uitgenodigd met verschillende spel- en 

verbruiksmaterialen kennis te maken. Ze zijn vrij hoe de materialen te gebruiken. Als de kinderen wat 

ouder zijn wordt creativiteit in het spel gestimuleerd door bijvoorbeeld fantasie en toneelspel. Op de 

babygroep is er ook aandacht voor zingen en muziek. 

 

Kinderen uiten zich in kleur, klank, geur, smaak vorm of beweging. Ze krassen, tekenen, verven, 

scheuren, knippen en plakken. Ze drukken zich uit en maken zichzelf en de wereld mooi. Ze versieren 

zich om aan anderen te laten zien wie ze zijn of willen zijn, om sfeer te maken. Kinderen ontwikkelen 

door beeldende expressie ook hun motorische en zintuigelijke competenties en kennis van kleuren, 

vormen en materialen.  

 

De pedagogisch medewerker sluit hierop aan door het aanbieden van creatieve activiteiten. Deze 

activiteiten kunnen passen binnen een thema of het onderwerp van de dag ( het gaat regenen: er 

worden paraplu’s geknutseld).  

 

4.2.5 Taalontwikkeling 

 

Het beheersen van de Nederlandse taal is de eerste stap naar een succesvolle (school) loopbaan. In 

ons kinderdagverblijf wordt door alle pedagogisch medewerkers en stagiaires Nederlands gesproken 

met de kinderen en wordt een zo omvangrijk mogelijk en goed taalaanbod gerealiseerd.  

Onze voertaal is Nederlands ook al zijn er veel kinderen die thuis Limburgs praten. Wij vinden het 

belangrijk dat ieder kind op een gelijke manier wordt aan gesproken , dus iedereen in dezelfde taal. 

Vooral de taalproductie van de kinderen zelf wordt gestimuleerd. Kinderen leren de taal vanuit 

taalbesef, taalbegrip en vervolgens door taal zelf actief te gebruiken, en vooral ook zelf veel te 

praten. Extra aandacht gaat uit naar het taalaanbod van de pedagogisch medewerkers. Het 

taalgebruik wordt aangepast aan het niveau van het kind zonder te vervallen in te eenvoudige en 

beperkte taal. 

 

Pedagogische medewerkers vertellen verhaaltjes aan kinderen van alle leeftijdsgroepen. De 

pedagogische medewerker zal met een baby eenvoudige liedjes zingen, zoals slaap kindje slaap, in de 

maneschijn, goede morgen…, fijn je weer te zien. 
Voor peuters zal de pedagogisch medewerker een peuter eerst een boekje voorlezen en daarna 

vragen of de hoofdpersonage misschien nog iets anders heeft meegemaakt. 

Het horen van taal is eveneens buitengewoon leerzaam. De taalhandelingen worden zoveel mogelijk 

ondersteund met concreet materiaal, zoals prentenboeken. 

 

De houding van de pedagogisch medewerker kenmerkt zich door een interactieve, communicatieve 

en responsieve houding, dat wil zeggen dat de pedagogisch medewerker; 

- Zoveel mogelijk de initiatieven van kinderen ziet, herkent en het initiatief benoemt.  
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- Ingaat op wat het kind aandraagt, daar belangstelling voor toont en daar met het kind over in 

gesprek gaat. 

- Het taalgebruik aanpast aan het niveau van het kind zonder te vervallen in te eenvoudige en 

beperkte taal. 

- Vaak verwoordt wat zij zelf doet. Bijvoorbeeld: “Kom, we gaan even een schone luier 

aandoen en daarna aan tafel iets eten en drinken”. 

 

Jonge kinderen communiceren met hun hele lichaam. Maar taal is al snel een belangrijker 

communicatiemiddel. 

  

Taal wordt beschouwt als gereedschap: 

zoals een kind met een schepje in de zandbak beter kan graven, zo kan het met taal en betere 

voorstelling van de wereld maken.  

 

Taal prikkelt de verbeelding:  

Door een hoopje zand een taartje te noemen, kunnen kinderen een verhaaltje bedenken.  

Taal biedt mogelijkheden om emoties te begrijpen en zelfs te studeren.  

Door emoties te benoemen kan het kind leren om er greep op te krijgen. De pedagogisch 

medewerker kan met taal een hele wereld openen en delen met de kinderen.  
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5. Zorgstructuur 

 

Als we ons zorgen maken over een kind en zijn/haar ontwikkeling dan bespreken we dat eerst met de 

betreffende collega’s. De observaties uit ons observatiesysteem KIJK! worden hierin meegenomen. 

Daarna wordt een gesprek met de ouders aangegaan en bespreken we samen wat het beste is om te 

doen of hoe te handelen en of er externe zorg nodig is.  

Indien nodig vragen we advies aan het CJG / consultatie bureau of Bureau Jeugdzorg. 

We werken ook volgens de nieuwe meldcode kindermishandeling met afwegingskader, deze wordt 

volgens het stappenplan opgevolgd als dit nodig is. 

 

Zoals beschreven in hoofdstuk 8 observeren, hoe om te gaan met bijzonderheden in de ontwikkeling 

van kinderen: 

 

Pedagogische medewerkers van Kinderdagverblijf Ratjetoe besteden aandacht aan het signaleren 

van bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen. De pedagogisch medewerkers kijken goed naar 

kinderen. Daardoor kunnen ze hun pedagogisch handelen afstemmen op de behoeftes en 

mogelijkheden van de kinderen afzonderlijk en als groep in totaliteit.  

 

De pedagogisch medewerkers bespreken eventuele bijzonderheden van kinderen tijdens de 

groepsoverleggen samen. Hierna wordt aan de hand van een observatieformulier geobserveerd om 

te beoordelen in welk ontwikkelingsgebied de bijzonderheden zich laten zien.  

 

De collega’s ondersteunen en adviseren de pedagogisch medewerkers in de gevallen waar specifieke 

begeleiding nodig is. In een gesprek met ouders bespreekt de pedagogisch medewerker de 

bijzonderheden. Er wordt navraag gedaan of ouders de zorg herkennen en delen. Een kind kan 

bijvoorbeeld opvallend druk of juist opvallend stil zijn. Een kind kan zich ook merkbaar langzamer 

ontwikkelen dan voor zijn leeftijd gebruikelijk is. In overleg met de ouders kunnen we een kind 

nauwgezetter gaan observeren en daarna opnieuw in gesprek gaan. Navraag bij de ouders kan 

gedaan worden tijdens een haal- breng moment of er kan een afspraak gemaakt worden met de 

betreffende ouders.  

 

Nadat de bijzonderheden met de ouders besproken zijn kan er besloten worden om voorlopig niets 

te doen. Soms lost het probleem zich vanzelf op. Het kan ook zijn dat er met ouders een bepaalde 

aanpak afgesproken wordt, die na verloop van tijd geëvalueerd wordt. Zo nodig verwijst de 

pedagogisch medewerker de ouders door naar een hulpverleners instantie zoals de huisarts, 

consultatiebureau, GGD, CJG, logopedist, fysiotherapeut.  

 

Kinderdagverblijf Ratjetoe stelt het belang voorop dat het volgen en stimuleren van de kinderen op 

een professionele manier uitgevoerd dient te worden.  

- Ouders moeten toestemming geven om de ontwikkeling van het kind te bespreken met het 

basisonderwijs.  

- Er wordt een goede overdracht gedaan indien een kind van de dagopvang naar de 

buitenschoolse opvang gaat. Dit gebeurd door beide mentoren (de dagopvangmentor en de 

nieuwe BSO-mentor). Ouders worden ingelicht wie de nieuwe mentor is op de 

buitenschoolse opvang.  
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- Zowel in de buitenschoolse opvang als in de dagopvang worden bijzonderheden/problemen 

in de ontwikkeling van het kind besproken met de ouders en zo nodig doorverwezen baar 

passende instanties zoals hierboven benoemd voor verdere ondersteuning.  

 

 

 

 

6. Dagindeling  

 

6.1 Openingstijden 

 

Kinderdagverblijf Ratjetoe is 52 weken per jaar geopend, van 7.00-18.30 uur, maandag t/m vrijdag, 

uitgezonderd de verplichte feestdagen volgens CAO Kinderopvang. Het klassieke peuterprogramma 

wordt aangeboden tijdens de 40 schoolweken 

 

Het programma op de dagopvang/ peutergroep. 

 

Op de peutergroep bestaat een vaste dagindeling. Het doel hiervan is zowel kinderen, 

ouders/verzorgers als pedagogisch medewerkers een houvast te geven voor de invulling van een 

dagdeel. Door middel van pictogrammen geeft dit vooral duidelijkheid en rust voor het kind. Voor de 

ouders /verzorgers geeft dit vertrouwen dat belangrijke aspecten van de opvang, zoals het drinken, 

goed geregeld zijn. Voor de pedagogisch medewerker biedt de vaste indeling een overzicht van de te 

verrichten werkzaamheden. 

 

Voor de peuters is het belangrijk dat zij ongestoord het peuterprogramma kunnen volgen en 

activiteiten kunnen doen. Op deze manier zullen zij meer geconcentreerd met activiteiten bezig 

kunnen zijn en leren de kinderen op speelse wijze. Het peuterprogramma wordt zowel ’s morgens als 

’s middags aangeboden. 

Tijdens het peuterprogramma zijn er themagerichte activiteiten en er is ruimte voor knutselen, 

boekjes lezen en er wordt vrij gespeeld. Onze handpop PUK zal ook deelnemen aan deze activiteiten 

in de ochtend. Tijdens de duur van het peuterprogramma in de ochtend kunnen kinderen niet 

gebracht en gehaald worden.  

Dit is onze globale dagindeling vanuit het Peuterprogramma: 

 

7:00-8:30 Peuters worden gebracht en starten samen op de babygroep. 

 

8:00        Starten en met de peuters van de dagopvang naar de peutergroep. 

 

8:00-8:30  Vrij spel en ontvangen peuters.  

 

8:30-10:00        kringetje en activiteit. 

 

9:00   WC-ronde 

 

10:00-11:00     Fruit, koekje en drinken. 

 

11:00-11.15 Verschoon- en WC-ronde 

 

11:15-11:45      Vrij spel/ activiteit 
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12:00        Einde ochtendprogramma 

 

12:00-12:45  lunch 

 

12:45-14:30      kinderen die slapen gaan naar bed.  

                          Kinderen die niet slapen mogen vrij spelen of er wordt een activiteit                                               

                          aangeboden. 

 

14:30                 kinderen worden uit bed gehaald.  

 

14:30   koekje en drinken 

 

15:00 – 17:00   activiteit of vrij spel/buiten spelen  

 

16:00   Snackmomentje met tomaat, komkommer, cracker en sap. 

 

16:30- 17:00 Kinderen die na 17:30 uur worden opgehaald kunnen warm eten indien dit  

  meegebracht is vanuit thuis. 

  Verschoon en WC-ronde.    

 

17:00 – 18:30   peuters kunnen gehaald worden en vrij spelen 

 

 

Spelen, ontmoeten en ontwikkelen doen we zo: 

 

Vrij spel. 

 

Op de peutergroep neemt spelen een zeer belangrijke plaats in. In het spel krijgt het kind de kans te 

experimenteren, te ontdekken en te ontmoeten. De pedagogisch medewerker stimuleert het kind 

daarom zoveel mogelijk zelf te spelen, alleen of met andere kinderen. De groepsruimte is door 

middel van speelhoeken kindvriendelijk ingericht zodat het kind zelf spelmateriaal kan pakken. Het 

kind kan ook zelf een keuze maken in welke speelhoek het wil 

spelen. 

 

 

De speelhoeken hebben de volgende kenmerken: 

● Zij zijn tijdens het vrij spel toegankelijk voor alle peuters; 

● Een speelhoek is ingericht om de ontwikkeling van het kind op een bepaald gebied te stimuleren. 

 

Speelhoeken kunnen zijn: 

● Leeshoek; 

● Bouwhoek; 

● Poppenhoek; 

● Verkleedhoek; 

● Themahoek 

 

De pedagogische medewerker houdt toezicht op het spelende kind. Zij stimuleert het kind te gaan 

spelen in verschillende hoeken en met verschillende materialen. De pedagogisch medewerker stelt 

duidelijke grenzen en regels voor het gebruik van spelmateriaal en de omgang met andere kinderen. 

De pedagogisch medewerker zorgt er tevens voor dat er goed 
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en duurzaam speelgoed wordt aangeschaft, verdeeld over de verschillende leeftijdsgroepen en 

geschikt voor zowel jongens als meisjes en intercultureel. 

 

Gerichte activiteiten. 

 

De pedagogisch medewerker biedt het kind tijdens de dag een aantal activiteiten aan. Deze 

activiteiten passen bij de leeftijd en ontwikkeling en de interesses van het kind. De pedagogisch 

medewerker biedt deze activiteiten zowel individueel als aan de groep aan. De 

pedagogisch medewerker stimuleert het kind door zelf ook mee te spelen. Bij de activiteit 

gaat het niet zo zeer om het eindproduct, maar om het plezier dat het kind beleeft tijdens de 

activiteit. Deze activiteiten dragen ook bij tot de stimulering van de verschillende 

ontwikkelingsgebieden van het kind. De pedagogisch medewerker biedt daarom een variatie van 

activiteiten waardoor deze gebieden goed tot hun recht kunnen komen. 

 

Het gaat hier om de volgende ontwikkelingsgebieden: 

● Fijne en grove motorische ontwikkeling; 

● Zintuiglijke ontwikkeling; 

● Emotionele ontwikkeling; 

● Creatieve ontwikkeling; 

● Sociale ontwikkeling; 

●Cognitieve ontwikkeling; 

●Taalontwikkeling 

● Muzikale ontwikkeling. 

Op de peutergroepen staan de volgende vormen van activiteiten centraal om de ontwikkeling van 

het kind te stimuleren. 

 

Beeldende activiteiten. 

 

Op de peutergroep krijgt het kind de kans om met verschillende materialen te spelen en 

te experimenteren. Voor de peuter is tekenen en verven vooral een bewegingsexpressie. 

Hij/zij speelt al tekenend en fantaseert telkens nieuwe vormen zonder een vooropgesteld 

plan. De pedagogisch medewerker laat hem/haar vooral op grote vellen papier werken. De 

pedagogisch medewerker stimuleert hem/haar in dit vrije tekenspel. Op de peutergroep 

wordt ook gebruik gemaakt van kleurplaten. 

 

Bewegingsactiviteiten. 

 

Er is voor alle kinderen ruimte om zich te bewegen. Met de peuters worden volop spelletjes 

gedaan die de motoriek van de peuter stimuleren. De pedagogisch medewerker doet bijvoorbeeld 

balspelletjes, dansspelletjes en bewegingsspelletjes. 

 

 

Taal- en ontdekactiviteiten. 

 

Op de peutergroep nemen boeken en voorlezen een belangrijke plaats in. De peuters 

hebben een boekenhoek met boekenkast. De pedagogisch medewerker leest regelmatig 

voor en ze gebruikt boeken voor thema-activiteiten. De pedagogisch medewerker biedt het 

kind spelletjes aan waarin denken wordt gestimuleerd, zoals verschillende vormen van 

geheugenspelletjes, puzzels en constructiespelen zoals duplo. De pedagogisch medewerker 

speelt zelf ook actief mee en laat zien welke mogelijkheden er zijn met dit speelgoed. 

 

Muzikale activiteiten. 
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Op de peutergroep wordt veel muziek gemaakt. Peuters kunnen al snel mee zingen. 

Zingen en muziek maken vormen een belangrijk onderdeel van de activiteiten op de 

peutergroep. De peuters zingen zelf liedjes, bewegen erop en spelen samen met de 

kinderen tijdens deze muziekactiviteiten. Als de pedagogisch medewerker cd’s draait kiest zij 

doelbewust de geschikte muziek voor de leeftijdsgroep. Er zijn diverse muziekinstrumenten. 

Tijdens de muziekactiviteiten stimuleert de pedagogisch medewerker het gebruik van deze 

instrumenten. Soms maken de peuters ook zelf muziekinstrumenten. 

 

Sociale en fantasieactiviteiten. 

 

Op de peutergroep spelen de kinderen op de groep of buiten. Soms alleen of 

met elkaar. Om het gevoel van verbondenheid tussen kinderen te versterken, neemt de 

pedagogisch werker initiatieven samen te spelen. Dit gebeurt door middel van kringspelletjes 

en expressieactiviteiten. Om de fantasie van het kind te stimuleren biedt de pedagogisch 

medewerker ook het gebruik van verkleedkleren aan. 

De pedagogisch medewerkers maken voor de groep een activiteitenplan, waarin staat welke 

activiteiten worden aangeboden. 

 

Bijzondere activiteiten. 

 

Feesten en rituelen horen thuis op een peutergroep. Het geeft de kinderen een 

saamhorigheidsgevoel en biedt structuur in de indeling van bijvoorbeeld seizoenen. De 

pedagogisch medewerkers organiseren feestelijke activiteiten zoals sinterklaas, kerst, pasen 

en carnavalsactiviteiten. Een leuke en goede manier om kinderen te stimuleren in hun 

ontwikkeling is het aanbieden van thema-activiteiten. Dit kunnen spontaan verzonnen 

thema’s zijn of naar aanleiding van belangrijke gebeurtenissen. 

 

Traktaties en verjaardagen  

 

Traktaties bij feesten of afscheid maken voor jonge kinderen gedeelde waarden heel concreet, 

bijvoorbeeld: we zijn blij dat je er bent. 

Tijdens verjaardagen wordt er een kroon gemaakt voor de kinderen. Deze mag na afloop van de 

viering van de verjaardag meegenomen worden naar huis.  

 

De pedagogisch medewerkers zingen samen met de kinderen liedjes met het gebruik van de 

instrumentjes. Tijdens deze viering staat het jarige kind centraal.  

 

Ons beleid ten opzichte van de verzorging van traktaties:  

De traktaties die uitgedeeld worden aan de kinderen worden verzorgd door het kinderdagverblijf. 

Deze traktatie kan in de vorm van een koekje, rozijntjes of soepstengel zijn.  

Van thuis meegenomen traktaties zijn niet toegestaan. Dit om te voorkomen dat het doel van 

feestvieren voorbij gestreefd wordt, het belang van de traktatie staat dan voorop.  

Doordat het kinderdagverblijf de traktatie verzorgt, is het voor de kinderen duidelijk dat elk feestje 

hetzelfde is. Ze weten wat ze kunnen verwachten tijdens de viering van een verjaardag of afscheid op 

de groep.  

 

Indien er een broertje of zusje geboren wordt, kan dit gevierd worden op de groep.  

Een traktatie in de vorm van beschuit met muisjes, lange vingers of cakejes is dan toegestaan.  

Deze traktatie mogen de ouders meenemen om uit te delen op de groep.  
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Buiten spelen. 

 

Op de peutergroep is buiten spelen belangrijk voor het kind. Het kind kan door buiten te 

spelen een frisse neus halen. Buiten spelen is ook goed omdat het kind daardoor zijn 

energie kwijt kan en zijn lichamelijke ontwikkeling wordt gestimuleerd. Tijdens het buiten 

spelen wordt het kind in de gelegenheid gesteld zelf contacten te leggen met andere 

kinderen. De pedagogisch medewerker houdt hierop toezicht. Soms speelt zij met de 

kinderen mee, de andere keer stelt ze zich afzijdig op. Het kind wordt hierdoor gestimuleerd 

zelfstandig om te gaan met andere kinderen. 

Overige activiteiten gedurende de dag: 

Overgangsmomenten. 

Tijdens de dag zijn er overgangsmomenten. Bijvoorbeeld als we opruimen of verschonen. Wij 

beschouwen deze overgangsmomenten als een activiteit. En we besteden aandacht aan ieder kind 

terwijl we ermee bezig zijn. Wij creëren positieve overgangsmomenten door bijv. een speciaal liedje 

te zingen tijdens het opruimen of een overgang tijdig aan te kondigen. 

Verzorgingsmomenten. 

Eten en drinken, slapen, luiers verschonen of kinderen helpen naar de wc, omgaan met zieke 

kinderen. Juist bij de verzorgingsmomenten hebben kind en pedagogisch medewerker 1-op-1-

contact. Daarom zijn dit waardevolle momenten. Kinderen ontwikkelen zich voortdurend en overal , 

dus ook tijdens de verzorging. 

Eten en drinken. 

Op Kinderdagverblijf Ratjetoe hechten we belang aan een goede, gezonde voeding. We gaan ervan 

uit dat kinderen in principe een gezonde eetlust hebben. En dat ze zelf kunnen aangeven hoeveel en 

wat zij willen eten of drinken. We stimuleren ze op een speelse, positieve manier. Hebben ouders 

speciale wensen vanwege levensovertuiging, allergieën of dieet? Dan houden we daar rekening mee. 

De maaltijd is een sociaal moment. In een sfeer van gezelligheid is er aandacht voor elkaar. Er wordt 

gepraat en naar elkaar geluisterd, soms gezongen. Wij vinden dit aspect van de maaltijd belangrijk. 

De tussendoortjes – fruit, koekjes en drinken – worden tijdens een rustig moment samen gebruikt. 

 

Zindelijk worden. 

 

Beheersing van de sluitspier is afhankelijk van de neurologische ontwikkeling van kinderen.  

De meeste kinderen zijn voor hun tweede verjaardag niet rijp om zindelijk te worden. Maar er zijn 

grote individuele verschillen. Pedagogische medewerkers merken dat een kind rijp is voor 

zindelijkheidstraining aan de volgende signalen: 

 Ze zijn langer droog. 

 Ze zeggen zelf dat ze moeten plassen of poepen. 

 Ze willen op het potje zitten en imiteren andere kinderen.  

 

De communicatie bij het zindelijk worden is gericht op het bewust worden van het gebruik van de 

spieren. De pedagogisch medewerker constateert dat een kind aan het poepen of plassen is door het 

te benoemen. Bij peuters benoemt ze de manier van bewegen die elke peuter laat zien voordat hij 

gaat plassen of poepen. Ze gebruikt daarvoor dezelfde woorden. Op deze manier leren kinderen hun 
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eigen spierbeweging herkennen. Zo kunnen ze er woorden aan geven. Naast het leren beheersen van 

de sluitspieren is zindelijk worden ok afhankelijk van de mogelijkheid tot imiteren. Het is daarom 

zinvol peuters te verschonen in de buurt van de wc waar de zindelijke kinderen gebruik van maken. 

Bovendien helpen pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijf Ratjetoe een handje door af en 

toe te vragen of het kind naar de wc moet.  

 

We werken bij Kinderdagverblijf Ratjetoe met stempelkaarten om de zindelijkheid te bevorderen op 

de peutergroep.  

7. Inrichting van de ruimte  

 

De speelomgeving van de kinderen dient veilig te zijn voor hun fysieke en lichamelijke gezondheid. 

Wij beschikken over; 

 Minimaal 3,5 m2 speeloppervlak per kind in de binnen ruimte. 

 Minimaal 3 m2 speeloppervlak per kind in de buiten ruimte. 

 

Een goed ingerichte ruimte nodigt kinderen uit tot spelen, ontdekken en gezellig of rustig samen of 

alleen te zijn. Buiten is voor jonge kinderen minstens zo belangrijk als binnen. Door het inrichten van 

de binnen- en buitenruimtes scheppen pedagogisch medewerkers de voorwaarden voor veiligheid, 

welzijn en leren van de kinderen.  

Deze ruimtes zijn voor jonge kinderen hele dagen hun leef-, leer- en speelruimte.   

   

7.1  Binnenruimte  

 

De groepsruimte is door middel van speelhoeken kindvriendelijk ingericht zodat het kind zelf 

spelmateriaal kan pakken. Het kind kan ook zelf een keuze maken in welke speelhoek het wil 

spelen. 

 

De speelhoeken hebben de volgende kenmerken: 

- Zij zijn tijdens het vrij spel toegankelijk voor alle peuters; 

- Een speelhoek is ingericht om de ontwikkeling van het kind op een bepaald gebied te 

stimuleren. 

 

Speelhoeken kunnen zijn: 

- Leeshoek. 

- Blokkentafel 

- Poppenhoek. 

- Verkleedhoek. 

- Themahoek. 

- Bouwmat. 

- Knutseltafels. 

 

De pedagogisch medewerker stimuleert het spelen in de hoeken en zorgt er tevens voor dat er goed 

en duurzaam speelgoed wordt aangeschaft, verdeeld over de verschillende leeftijdsgroepen en 

geschikt voor zowel jongens als meisjes en intercultureel. 

 

Bij kinderdagverblijf Ratjetoe bestaat de binnenruimte uit een groot lokaal, waarin meerdere 

speelhoeken gecreëerd zijn.  

 

Op de gang kunnen ouders de jassen en tassen aan de kapstokken hangen.  

        

7.2  Buitenruimte  
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De buitenspeelruimte bestaat uit een omsloten speelplein met zandbak en speel toestellen voor de 

kinderen van 2 tot 4 jaar waar zij veilig kunnen spelen en rond kunnen fietsen. 

 

De tuin aan de achterzijde bestaat uit een klimhuis met glijbaan, klauterdino’s en een groot grasveld.  

 

 

 

 

8. Observeren 

 

Observeren behoort tot het hart van het werken met jonge kinderen. Door te observeren kijken 

pedagogisch medewerkers: 

- Wat ze aanbieden werkt. 

- Waar de belangstelling van kinderen ligt. 

- Waar individuele kinderen behoefte aan hebben.  

Door te observeren kunnen de pedagogisch medewerkers aansluiten bij de kinderen en activiteiten 

plannen. 

 

Observeren is een bron van plezier, inzicht en verwondering.  

Door te kijken leren de pedagogisch medewerkers de kinderen kennen.  

Hoe meer ervaring ze hebben met observeren, hoe meer ze gaan zien. Hoe groter de verwondering 

over de unieke manier waarop elk kind in het leven staat. 

 

Bij kinderdagverblijf Ratjetoe observeren wij de kinderen aan de hand van een observatiesysteem. 

Dit observatiesysteem gebruiken wij ook bij de overdracht aan ouders tijdens een ouderavond.  

Bij kinderdagverblijf Ratjetoe wordt het Observatiesysteem KIJK! gehanteerd.  

 

Veiligheid en welbevinden 

 

Pedagogisch medewerkers zijn altijd gespitst op veiligheid en welbevinden. Ze screenen voortdurend 

de omgeving en het gedrag van de kinderen daarop.  

Ze zorgen dat baby’s en dreumesen binnen hun zicht zijn en dat de kinderen makkelijk oogcontact 

met hen kunnen maken. De groepsleiding let ook op het algemene welbevinden van de kinderen in 

de groep. Natuurlijk hebben alle kinderen wel eens een slechte dag en veel kinderen hebben 

bepaalde momenten van de dag dat ze hangerig zijn en zichzelf in de weg zitten. Pedagogisch 

medewerkers merken dat en spelen in op de situatie van dat moment. Door regelmatig te 

observeren hebben de pedagogisch medewerkers van ieder kind een beeld van zijn of haar 

welbevinden in de groep.  

 

Bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen  

 

Pedagogische medewerkers van Kinderdagverblijf Ratjetoe besteden aandacht aan het signaleren 

van bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen. De pedagogisch medewerkers kijken goed naar 

kinderen. Daardoor kunnen ze hun pedagogisch handelen afstemmen op de behoeftes en 

mogelijkheden van de kinderen afzonderlijk en als groep in totaliteit.  

De pedagogisch medewerkers bespreken eventuele bijzonderheden van kinderen tijdens de 

groepsoverleggen samen. Hierna wordt aan de hand van een observatieformulier geobserveerd om 

te beoordelen in welk ontwikkelingsgebied de bijzonderheden zich laten zien.  

De collega’s ondersteunen en adviseren de pedagogisch medewerkers in de gevallen waar specifieke 

begeleiding nodig is. In een gesprek met ouders bespreekt de pedagogisch medewerker de 

bijzonderheden. Er wordt navraag gedaan of ouders de zorg herkennen en delen. Een kind kan 

bijvoorbeeld opvallend druk of juist opvallend stil zijn. Een kind kan zich ook merkbaar langzamer 
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ontwikkelen dan voor zijn leeftijd gebruikelijk is. In overleg met de ouders kunnen we een kind 

nauwgezetter gaan observeren en daarna opnieuw in gesprek gaan. Navraag bij de ouders kan 

gedaan worden tijdens een haal- breng moment of er kan een afspraak gemaakt worden met de 

betreffende ouders.  

Nadat de bijzonderheden met de ouders besproken zijn kan er besloten worden om voorlopig niets 

te doen. Soms lost het probleem zich vanzelf op. Het kan ook zijn dat er met ouders een bepaalde 

aanpak afgesproken wordt, die na verloop van tijd geëvalueerd wordt. Zo nodig verwijst de 

pedagogisch medewerker de ouders door naar een hulpverlener instantie zoals de huisarts, 

consultatiebureau, GGD, CJG, logopedist, fysiotherapeut.  

 

Zie ook uitleg in hoofdstuk 5 zorgstructuur.  

 

Mentorschap 

 

Ieder kind heeft een mentor. Dit houdt in dat een vaste pedagogisch medewerker op de groep het 

kind observeert, gesprekken voert met de ouders van het kind en het vaste aanspreekpunt voor de 

ouders is van het kind.  

De mentor observeert aan de hand van het observatiesysteem KIJK! Hiermee kan de mentor de 

ontwikkeling van het kind volgen en eventueel waar nodig is extra begeleiding geven.  

 

Indien een kind naar een volgende groep overgaat, wordt er een nieuwe mentor benoemd.  

De mentor van de oude groep heeft een doorstromingsgesprek met de nieuwe mentor over de 

ontwikkeling en het welbevinden van het kind.  

In dit gesprek worden alle ontwikkelingsgebieden, de voortgang in de ontwikkeling, contact met de 

ouders, wennen in de nieuwe groep en overdracht van het dossier besproken.  

 

Zie ook uitleg in paragraaf 2.4 mentorschap. 

 

9. Communicatie met ouders 

 

Werken bij kinderdagverblijf Ratjetoe is samenwerken met ouders. De ouders zijn verantwoordelijk 

voor de opvoeding van hun kind en zij hebben en houden altijd de meeste invloed op het kind. De 

betrokkenheid van ouders komt voort uit de betrokkenheid bij hun eigen kind.  

Goed contact en regelmatig overleg tussen ouders en kinderdagverblijf Ratjetoe vormen de basis van 

goede kinderopvang. Hierdoor kunnen pedagogisch medewerkers en ouders de verschillende 

leefwerelden voor het kind verbinden. 

 

9.1 Contact 

 

Er wordt met ouders gecommuniceerd via: 

- Rondleiding, inschrijving, plaatsing, intake. 

- De mondelinge overdracht bij het brengen en ophalen. 

- Communicatieschriftjes voor kinderen van 0-4 jaar. 

- Oudergesprekken (0-4 jaar), in ieder geval als het kind 1 jaar en 10 maanden is, en met 3 jaar 

en 10 maanden. Indien er zorgen zijn over de ontwikkeling van het kind kan ook tussendoor 

een observatieformulier worden ingevuld en besproken worden met ouders. 

- Via e-mail, (nieuws)brieven, formulieren, de website. 

- Het exit/intake gesprek met een pedagogisch medewerker van de betreffende groep en de 

ouders. 

-  Oudercommissie.  
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Indien ouders buiten bovenstaande contacten nog behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek dan 

maken wij hiervoor graag een aparte afspraak. 

 

Intakegesprek. 

 

Zodra de ouders/verzorgers de keuze hebben gemaakt voor kinderdagverblijf Ratjetoe en de 

inschrijving heeft plaatsgevonden krijgen ouders een uitnodiging voor een intakegesprek. 

Het intakegesprek vindt twee weken voor de start van de opvang plaats. 

 De pedagogisch medewerker vertelt de ouder over de dagelijkse gang van zaken op de 

kinderopvang. De ouder geeft de pedagogisch medewerker informatie over het kind. Er worden 

afspraken gemaakt over de opvang en verzorging van het kind. 

De pedagogisch medewerker informeert de ouders/verzorgers ook over de verschillende 

vormen van overleg en informatievoorziening. Deze uitwisseling heeft tot doel tot afstemming te 

komen tussen ouders/verzorgers en de pedagogisch medewerker. Het is een eerste stap naar een 

vertrouwensrelatie tussen ouders/verzorgers en de pedagogisch medewerker. 

Ouders krijgen voorafgaand aan een intakegesprek een rondleiding zodat ze een eerste indruk 

krijgen van het gebouw, de inrichting, de omgeving en andere pedagogisch medewerkers. 

 

Breng- en haalgesprekken. 

 

Bij het brengen van het kind is er de gelegenheid om informatie uit te wisselen over het 

kind. Deze uitwisseling vindt plaats op de groep. Het afscheid nemen van het kind vindt ook plaats op 

de groep.  

Het is belangrijk dat het kind weet dat de ouder weggaat en de pedagogisch medewerker het kind 

kan opvangen om samen afscheid te nemen. Het is belangrijk om het afscheid niet te lang te laten 

duren. 

Als de ouder het kind ophaalt, is er ook tijd om informatie uit te wisselen. Doordat meerdere 

ouders/verzorgers de kinderen tegelijkertijd komen ophalen kan deze informatie- uitwisseling kort 

van duur zijn. 

 

Ouderactiviteit. 

 

Een keer per jaar wordt er een ouderactiviteit georganiseerd zoals een gezamenlijk uitstapje en een 

koffie-morgen. Dit is voor ouders/verzorgers en pedagogisch medewerkers ook een gelegenheid om 

elkaar beter te leren kennen. 

 

9.2 Oudergesprek 

 

De dagopvang biedt ouders/verzorgers een keer per jaar een oudergesprek aan. 

In dit gesprek wisselen ouders/verzorgers en pedagogisch medewerkers hun ervaringen uit over het 

kind van het afgelopen jaar.  

Centraal in dit gesprek staan het welzijn en de ontwikkeling van het kind.  

Om de ontwikkeling te bespreken wordt het observatiesysteem KIJK! Gehanteerd. Ouders/verzorgers 

kunnen zelf een tussentijds oudergesprek aanvragen bij de pedagogisch medewerkers van 

Kinderdagverblijf Ratjetoe. 

 

Eindevaluatie. 

 

Zodra het kind de dagopvang verlaat, volgt er een eindevaluatie. Ouders/verzorgers krijgen de 

gelegenheid om hun ervaringen met de babygroep te vertellen en samen met de pedagogisch 

medewerker terug te kijken op de ontwikkeling van het kind. 
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9.3 Oudercommissie 

 

Kinderdagverblijf Ratjetoe beschikt ook over een oudercommissie die regelmatig overleg heeft met 

de directie van Kinderdagverblijf Ratjetoe en helpt bij het organiseren van activiteiten en fungeert als 

aanspreekpunt voor de ouder. 

 

 

 

9.4 Informatievoorziening 

 

Kinderdagverblijf  Ratjetoe heeft een internetsite waarop alle gegevens en informatie staan. Ouders 

kunnen hier terecht voor: 

- Uitleg over de groepen. 

- Kennismaking met de pedagogisch medewerkers.  

- Pedagogisch beleid.  

- Openingstijden. 

- Tarieven. 

 

Kinderdagverblijf Ratjetoe verzorgt als extra informatievoorziening voor de ouders ook een 

informatieboekje dat ouders krijgen bij de inschrijving.  

Wij maken ook gebruik van een nieuwsbrief waarin nieuws beschreven staat zoals uitstapjes, 

regelingen, weetjes en andere informatie.  

 

10. Evaluatie van het Pedagogisch Beleid  

 

De evaluatie van het pedagogisch beleid is gepland in de jaarplanning van het werkoverleg. Twee 

maal per jaar bespreken wij het pedagogisch beleid.  

Er wordt besproken of het pedagogisch beleid nog aansluit bij ons pedagogisch handelen. Mocht dit 

niet meer aansluiten dan bespreken wij de oorzaak hiervan en of wij ons handelen moeten bijstellen 

of dat het beleid moet worden aangepast. 

 

In deze jaarcyclus zijn ook de protocollen opgenomen die jaarlijks worden besproken zodat zij 

kunnen worden bijgesteld. 
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11. Bij ongelukken, ongevallen en rampen      

 

(Bijna)ongelukken. 

In de ontdekkingsdrang van het kind kan een ongeluk in een klein hoekje zitten. Wanneer het kind 

een ongeval krijgt, zullen we afhankelijk van de ernst ervan, stappen ondernemen. 

 

Er bevindt zich een EHBO-trommel waarvan de inhoud afgestemd is op de GGD-voorschriften en een 

informatiewijzer met betrekking tot de meest voorkomende kinderziektes en EHBO-instructies.  

In de EHBO-trommel zit een inventarisatielijst, waarop staat hoeveel stuks per product aanwezig zijn 

en wat de uiterste houdbaarheidsdatum is.  

 

Als een pedagogisch medewerker iets uit de EHBO-koffer gebruikt heeft wordt dit afgeschreven op 

de inventarisatielijst. 

Mocht iets bijna op zijn dan wordt dit doorgegeven aan de leidinggevende.  

De pedagogisch medewerker vult een ongevallen-registratieformulier in indien er een zich een 

ongeval voordoet. 

Met de ouder wordt besproken wat er gebeurd is en ouder tekent op het registratieformulier af of zij 

tevreden zijn over het handelend optreden door de pedagogisch medewerker. 

Vervolgens wordt dit formulier overgedragen aan leidinggevende, die per kwartaal een analyse 

maakt van (bijna)ongelukken. Er wordt bekeken wat eraan gedaan kan worden om dit in de toekomst 

te voorkomen.  

 

Per jaar vindt er een inventarisatie plaats van de EHBO-trommels en deze worden waar nodig 

aangevuld.  

Er is een GGD wijzer aanwezig (kwaliteitsmap) die gebruikt kan worden als naslagwerk bij vragen die 

betrekking hebben op de gezondheid van kinderen, hun gedrag, de opvoeding of gezinssituatie. 

Inmiddels hebben verschillende pedagogisch medewerkers de cursus bedrijfshulpverlening gevolgd. 

Elke pedagogisch medewerker volgt een cursus kinder-EHBO en jaarlijks volgt er een herhalingsles 

 

Preventie. 

Wij voeren jaarlijks een risico-inventarisatie uit op het gebied van veiligheid en gezondheid. Dit wordt 

uitgevoerd in opdracht van de GGD en is een kwaliteitstoetsing om de veiligheid en gezondheid van 

de kinderen te waarborgen. Zo kunnen wij als kinderdagverblijf ons zelf toetsen en onze kwaliteit 

verbeteren waar nodig is.  

 

Op het gebied van brandveiligheid en preventie houden wij jaarlijks een ontruimingsoefening. Dit 

onderdeel wordt jaarlijks getoetst door de brandweer. Het kinderdagverblijf beschikt over een 

brandmeldingsinstallatie. 

 

Kinderdagverblijf Ratjetoe beschikt over een ontruimingsplan. Bij de telefoon ligt een lijst met 

noodnummers.  

Regelmatig wordt aandacht gevraagd voor deze belangrijke zaak en wordt doorgesproken wat te 

doen bij calamiteiten. 
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Er is altijd een pedagogisch medewerker aanwezig in het bezit van BHV- diploma en alle pedagogisch 

medewerkers zijn in bezit van een kinder –EHBO diploma. 

 

Bij de naast gelegen huisarts hebben we de afspraak dat we altijd kunnen komen in geval van twijfel 

over een gebeurtenis / ongeval met een kind. 

 

Voor ouders ligt ter inzage: 

- De risico-inventarisatie.  

- het pedagogisch beleidsplan.  

- het inspectierapport van de GGD. 

 

Deze stukken zijn in de entree in het boeken/informatie rek te vinden. U kunt het inspectierapport 

ook op onze website inlezen. 

 

11.1 Veiligheid en Gezondheidsbeleid  

 

De jaarlijkse risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid maakt plaats voor een actueel veiligheids- 

en gezondheidsbeleid. Kinderdagverblijf Ratjetoe draagt er zorg voor dat er een nieuw veiligheids- en 

gezondheidsbeleid is opgesteld per 1 januari 2018. 

 

Het veiligheid en gezondheidsbeleid wordt behandeld tijdens een werkbespreking zodat alle 

pedagogisch medewerkers op de hoogte zijn van het nieuwe beleid en dit kunnen toepassen in de 

praktijk. Pedagogisch medewerkers krijgen een rol bij het actueel houden en evalueren van het 

veiligheid- en gezondheidsbeleid. De voornaamste risico’s met grote gevolgen worden beschreven en 

de kinderen wordt geleerd om met de kleine risico’s om te kunnen.  

  

11.2 EHBO-er/BHV-er aanwezig  

 

Bij kinderdagverblijf Ratjetoe is er altijd een pedagogisch medewerker aanwezig met een kinder-

EHBO en BHV certificaat.  

Kinderdagverblijf Ratjetoe zorgt ervoor dat op elke groep een BHV-er aanwezig is met kinder-EHBO.  
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12. Protocollen 

 

De pedagogisch medewerkers van Kinderdagverblijf Ratjetoe werken volgens de richtlijnen van 

protocollen. 

De GGD bepaalt welke richtlijnen worden toegepast binnen de protocollen. 

Om de 8 weken vindt er een protocollen overleg plaats met alle pedagogisch medewerkers. 

Tijdens dit overleg worden een of meerdere protocollen besproken aan de hand van een cursus, 

casus, voordracht, activiteit, vragenronde, etc.  

Het protocol wordt toegelicht met eventuele praktijkvoorbeelden. 

 

12.1 Protocol Hygiëne  

 

Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid heeft de hygiënerichtlijnen voor kindercentra 

(kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang) en voor basisscholen onlangs 

vernieuwd. Deze richtlijnen zijn bedoeld voor de onderwijs- en kinderopvangsector. 

Overzicht aanpassingen hygiënerichtlijnen kindercentra en basisscholen. 

 

Hieronder een overzicht van de wijzigingen in de nieuwe richtlijnen : 

 De hygiënerichtlijnen zijn voorzien van een nieuwe structuur en andere schrijfstijl, waardoor 

deze overzichtelijker zijn en gemakkelijker te lezen. 

 De hygiënerichtlijn voor buitenschoolse opvang valt vanaf heden onder 'kindercentra' en niet 

meer onder 'scholen'. 

 Onder 'kindercentra' staat nu de hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen 

en buitenschoolse opvang. 

 In de hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang 

is opgenomen dat men geen sieraden mag dragen tijdens risicovolle handelingen, 

bijvoorbeeld tijdens het verschonen. 

 Binnen- en buitenmilieu is opgenomen in een apart document. Voor inhoudelijk vragen 

wordt doorverwezen naar het centrum milieu en gezondheid van de lokale GGD. 

 Het onderdeel infectieziekten is als apart document op de website gepubliceerd. Het 

document zal afhankelijk van het beleid omtrent infectieziekten geüpdatet worden. Een 

nieuwe versie wordt op korte termijn verwacht.   

 Voor het aanmaken van flesvoeding mag kraanwater gebruikt worden, mits er wordt voldaan 

aan een aantal voorwaarden. 

12.2 Meldcode kindermishandeling 

 De pedagogisch medewerkers van Kinderdagverblijf Ratjetoe zijn allemaal opgeleid in het 

volgen van de meldcode kindermishandeling. Ze zijn op de hoogte van het stappenplan en de 

signalenlijst en kunnen deze ook toepassen in de praktijk. 

 De meldcode kindermishandeling wordt besproken tijdens de protocolbesprekingen.  
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13. Klachten  

 

Waar mensen werken kunnen fouten gemaakt worden. 

Ondanks onze goede voornemens en zorgen voor de kinderen kunnen ouders klachten hebben. Deze 

kunnen natuurlijk altijd rechtstreeks besproken worden met betreffende pedagogisch medewerker 

en directie. 

Als ouders vinden dan hun klachten niet naar behoren wordt opgelost dan kunnen zij een klacht 

indienen bij onze onafhankelijke klachten commissie. 

Ouders hebben natuurlijk ook de vrijheid om zich rechtstreeks (zonder tussenkomst 

Kinderdagverblijf) te melden bij de geschillencommissie: 

 

Geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen  

 

Postbus 90600 

2509 LP Den Haag  

www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-peuterspeelzalen 

Tel. 070-3650014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-peuterspeelzalen
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14. Regels en afspraken 

 

 

• Als het kind een duidelijke dieetvoeding heeft, dient deze door de ouders mee gebracht te worden. 

 

• Trek het kind gemakkelijke kleding aan die tegen een stootje kan en waarin het kind zich vrij kan 
bewegen. Eventuele reserve kleding meegeven. We zijn niet aansprakelijk voor eventueel kapot gaan 

of zoek raken van kleding. 

 

• Bij het brengen en ophalen is het goed dat u even tijd neemt voor uw kind. 

 

• Duidelijk afscheid nemen geeft het kind het vertrouwen dat het ook weer opgehaald wordt. Voor 
kinderen die moeite hebben met afscheid nemen, moet het afscheid niet te lang duren.  

 

• Geef aan de pedagogisch medewerker door als iemand anders het kind ophaalt. Uw kind wordt 

zonder bericht van de ouder(s)/ verzorger(s) aan niemand anders meegegeven! 

 

• Er wordt niet gerookt in het kinderdagverblijf. 
 

• In de tas mag geen medicatie zitten, dit voor veiligheid van de kinderen. 

 

• Graag namen schrijven in de jassen en tassen van de kinderen, dit om verwarring te voorkomen; 

zowel voor de pedagogisch medewerkers als voor degenen die de kinderen komen ophalen is dit 

gemakkelijk. 

 

• Kinderwagens en buggy’s mogen geplaatst worden in de gang (de vluchtroutes moeten vrij zijn). 

 

• Kinderen dienen schoon en verzorgd gebracht te worden. 
 

• Kinderen mogen niet zonder begeleiding van ouders / verzorgers naar de buitendeur.   Ouders / 
verzorgers dienen hier zelf ook op te letten! Dit voor de veiligheid van hun eigen kind en de andere 

kinderen. 

 

• De stelregel is dat een ziek kind het kinderdagverblijf niet mag bezoeken. Dit omdat het belang van 
het kind voorop staat en een ziek kind voelt zich het fijnste bij zijn ouders. 
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Bijlage 1.  

 

Uk & Puk. 

 

Actief spelen en ontdekken 

Uk & Puk is een uniek totaalprogramma voor kindercentra, met jonge kinderen van 0 tot 4 jaar. De 

activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische 

en zintuiglijke vaardigheden en geven de eerste rekenprikkels. Dit alles gaat heel geleidelijk, op 

speelse wijze. Want bij Uk & Puk draait het niet om lesjes geven en leren, maar om actief spelen en 

ontdekken. Wat ukken het liefste doen! 

Ontwikkelingslijnen 

Het totaalprogramma van Uk & Puk werkt aan de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele 

vaardigheden, motorische en zintuiglijke vaardigheden en geeft de eerste rekenprikkels. 

 Spraak- en taalvaardigheid – De activiteiten stimuleren de mondelinge taalvaardigheid 

(spreken en luisteren). Door veel samen te praten lok je kinderen uit om taal te gebruiken en 

reageer je op hun reacties. Ook is er veel aandacht voor de woordenschat: per activiteit 

staan 10 woorden centraal, die door ‘doen’ echt betekenis krijgen. Aan de hand van kijk- en 

voorleesactiviteiten stimuleer je de woordenschat en het begrijpend luisteren. 

 Sociaal-emotionele ontwikkeling – De activiteiten leren kinderen om te gaan met zichzelf en 

anderen: vertel, maak keuzes, help een ander.  

 Motorische en zintuiglijke ontwikkeling – De activiteiten helpen kinderen om hun 

sensomotoriek, fijne en grote motoriek en lichaamsbesef te ontwikkelen. 

 Eerste rekenprikkels – De activiteiten besteden aandacht aan de beginnende 

rekenontwikkeling bij kinderen. Het gaat om het opdoen van eerste ervaringen. 

 

 Opbouw 

Baby’s, dreumesen en peuters hebben behoefte aan structuur, grenzen en kaders waarbinnen ze op 

een veilige en vertrouwde manier de wereld kunnen ontdekken. Uk & Puk biedt een flexibele, 

heldere en compacte aanpak. Fijn voor ukken, handig voor pedagogisch medewerkers. 

Thema’s 

Het totaalprogramma van Uk & Puk bestaat uit 10 aansprekende thema’s. Elk thema biedt 

12 activiteiten voor ongeveer 6 weken. Alle thema’s komen uit de directe belevingswereld van jonge 

kinderen en spelen zich af in het hier en nu. Het programma start met het thema ‘Welkom Puk’; 
daarna is de volgorde van de thema’s vrij.  
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Dit zijn de thema’s van Uk & Puk: 

 Welkom Puk!  

 Knuffels  

 Hatsjoe!  

 Ik en mijn familie  

 Wat heb jij aan vandaag?  

 Regen  

 Dit ben ik!  

 Eet smakelijk!  

 Reuzen en kabouters  

 Oef, wat warm! 

Extra thema: 

 Ik ga naar de basisschool 

Activiteiten 

Ieder thema bevat 12 activiteiten: 3 activiteiten voor de grote groep, 7 activiteiten voor groepjes van 

maximaal 3 kinderen én 2 activiteiten om individueel te doen. De duur van een activiteit is 

afhankelijk van het kind zelf en de interactie in de groep.  

Over de activiteiten: 

 Alle activiteiten zijn uitgewerkt per leeftijdscategorie: baby, dreumes en peuter.  

 Bij elke leeftijdscategorie staat vermeld wat de kinderen gaan doen en aan welke leerdoelen 

ze werken. Ook krijg je telkens een woordenlijst. 

 Elke activiteit verloopt volgens een vast stramien: introductie, kern, uitbreiding en afsluiting. 

 Je begeleidt de kinderen in een grote groep, in kleine groepjes of individueel. 

 De activiteiten geven volop mogelijkheden voor zowel verticale als horizontale groepen. 

 Kinderen meer uitdaging bieden? Of tips nodig voor extra activiteiten? Raadpleeg het 

activiteitenkatern: voor elke activiteit een moeilijkere variant én ideeën.  

 
Differentiatie 

Uk & Puk biedt een totaalprogramma voor baby’s (0 tot 1,5 jaar), dreumesen (1,5 tot 2,5 jaar) en 

peuters (2,5 tot 4 jaar). Omdat het verschil tussen baby’s en dreumesen natuurlijk erg groot is, zijn er 

voor elke leeftijdscategorie activiteiten, doelen en aanwijzingen op maat ontwikkeld. Hierdoor kun je 

zowel met horizontale als verticale groepen werken. 

Ontwikkelingsvaardigheden 



 

              Kinderdagverblijf Ratjetoe  Pedagogisch beleid Peuterprogramma  2022 -2023 61 

Uk & Puk besteedt per leeftijdscategorie aandacht aan andere ontwikkelingsvaardigheden, 

bestaande uit: spraak en taal (interactie, woordenschat, voorlezen, kijken), sociaal-emotionele 

ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Bij elke activiteit staat per 

leeftijdscategorie beschreven wat de kinderen gaan doen en welke doelen en woorden daarbij een 

rol spelen. Dreumesen en peuters leren alle woorden. Voor baby’s staan 2 woorden centraal, 

aangegeven in een andere kleur (paars).  

Taalvaardigheid 

Uk & Puk is geschikt voor kinderen die meer én minder taalvaardig zijn. Het programma heeft ook 

veel te bieden voor kinderen voor wie het Nederlands niet de eerste taal is. 

Thuis 

De basis van elk kind ligt thuis. Daarom geeft Uk & Puk ouders een actieve en betrokken rol en 

stimuleert hen om ook thuis met de thema’s en activiteiten aan de slag te gaan. Dit gebeurt met het 

speciale ouderprogramma ‘Uk & Puk Thuis’, een map vol inspiratie om een optimale omgeving te 

creëren voor de ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters. 
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