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Inleiding

Dit hoofdstuk is een aanvulling op het pedagogisch beleidskader en algemene pedagogisch werkplan
(WIJS / KwaliteitWijzer / Pedagogiek) van Eigen&Wijzer geldend voor Kindcentrum Eigen&Wijzer. De huidige
beleidsplannen van deze locatie zullen gefaseerd omgezet worden naar de visie van Eigen&Wijzer. Hierin
worden pedagogisch medewerkers en ouders intensief betrokken. In april 2021 is het locatiespecifieke
werkplan nogmaals doorgenomen met het team en waar nodig bijgesteld.

Op de locatie wordt gewerkt met:
2 babygroepen 0-28 maanden met 12 kindplaatsen
2 peutergroepen 20-48 maanden met 16 kindplaatsen
1 verticale groep 0-4 jaar met 16 kindplaatsen (op dit moment niet in gebruik)
1 BSO groep 4-7 jaar met 22 kindplaatsen
1 BSO groep 7-12 jaar met 24 kindplaatsen

De BSO ontvangt kinderen van de scholen De Tamboerijn en De Mobiel.
In de vakantieweken worden er ook kinderen van de Regenboog opgevangen.

In dit beleidsdocument nemen we u mee in de algemene beleidsvisie van Eigen&Wijzer, voor aanvang van
exploitatie zijn alle locatiespecifieke bijzonderheden opgenomen in dit werkplan.

De pedagogisch medewerkers (pm’ers) die werkzaam zijn bij Kindcentrum Eigen&Wijzer zijn op de hoogte
van de inhoud van het algemene pedagogisch beleid en gebruiken dit hoofdstuk als aanvulling op dit beleid.

Ieder hoofdstuk in dit locatiespecifieke beleid correspondeert met hetzelfde hoofdstuk in het algemene
pedagogisch beleid.
In ieder hoofdstuk besteden we aandacht aan eventuele locatiespecifieke bijzonderheden m.b.t.:

● Groepsbouw en inzet van personeel (hoofdstuk 1);

● Mentorschap, kennismaken/wennen, begroeten/afscheid nemen,

volgen ontwikkeling (hoofdstuk 2);

● Speelleergebieden: inrichting ruimte, materialen, activiteiten

en verzorg-leergebieden: slapen, eten en verschonen (hoofdstuk 3);

● Ouderbetrokkenheid, zorgstructuur en overdracht (hoofdstuk 4).

Indien deze locatie specifieke bijzonderheden niet beschreven staan is het algemene beleid van toepassing.

De komende periode hanteren we een overgangsperiode waarin pedagogisch medewerkers door middel van
coaching on the job door een pedagogisch beleidsmedewerker/coach de pedagogische werkwijze van
Eigen&Wijzer eigen maken en er verder vorm wordt gegeven aan de locatiespecifieke invulling van het
pedagogisch beleid.
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1. Veiligheid vormt de basis

Veiligheid vormt altijd de basis van onze opvang. We bieden kinderen emotionele veiligheid in een gezonde en
veilige omgeving door een sensitieve en responsieve manier van omgang te bieden; respect voor de
autonomie te tonen; grenzen te stellen en structuur te bieden; vanuit de basis van positief leidinggeven.

We doen dit concreet door ordening aan te brengen in de wereld om kinderen heen vanuit een kindvolgende
benadering. Door te werken met vaste groepen waar het schoon en veilig is; waar vaste en bekende
pedagogisch medewerkers werken; en waar gebeurtenissen en handelingen, indien nodig, plaats vinden in
vaste volgordes. We bieden de kaders waarbinnen kinderen hun gang mogen gaan en kunnen ontdekken.
Warme en ondersteunende interacties tussen de pedagogisch medewerkers en de kinderen dragen bij aan
sociaal-emotionele veiligheid waardoor kinderen zich prettig en betrokken voelen. En wanneer kinderen zelf
niet meer in staat zijn hun gedrag te bepalen geven we op een positieve en effectieve manier richting aan dit
gedrag. We houden hierbij rekening met de verschillende leeftijdsfases waarin kinderen zich bevinden en zo
nodig, omschrijven we deze fases apart.

We stellen grenzen aan en bieden structuur voor het gedrag van kinderen door  het inzetten van onze
interactievaardigheden. We geven duidelijk leiding en stellen grenzen. We geven positieve
gedragsaanwijzingen en leren de kinderen wat ze moeten doen door rituelen en door zelf het goede
voorbeeld te geven. We voorkomen gedragsproblemen door een goede inrichting van de ruimte en een goed
dagritme.

2. Dagopvang

2.1 Bijzonderheden per ruimte
De inrichting van de groepsruimte voorziet in een rijke speel- en leeromgeving. Hiervoor is gebruik gemaakt
van speelhoeken die uitnodigen tot rollenspel. De ruimte heeft door het gebruik van houten meubilair een
natuurlijke frisse uitstraling. Er is voldoende ontwikkelingsmateriaal beschikbaar voor alle leeftijden.
Kinderen die zich even terug willen trekken kunnen terecht in de rusthoek waar een bank staat en een lekker
kleed ligt.

De groep is zo ingericht dat baby’s zich prettig voelen, optimaal de ruimte hebben om te ontdekken en te
bewegen en uitgedaagd worden om te ontwikkelen. Zo zijn er knusse speelhoekjes, zachte speelkussens en
ruimte om te rollen, kruipen of gewoon te liggen en te ontdekken.
Omdat lichamelijk contact met een baby heel belangrijk is, staat er een bank en liggen kussens op de grond
waar medewerkers met de baby kunnen zitten. In deze groep is ook een hoge box aanwezig om de baby’s af
te kunnen schermen voor spelende dreumesen.

Voor de dreumesen is er meer uitdagend materiaal. In deze groep leren de kinderen lopen. De groep is dan
ook zo ingericht dat het voor een dreumes een avontuur is om te gaan lopen, rollen en veel te bewegen. In
de groep is ruimte voor dreumesen om zelf aan de tafel te gaan zitten zodat zij, vanuit eigen initiatief kunnen
spelen. Waarbij fantasiespel, echte materialen en vrije keus centraal staan. De medewerkers zorgen voor een
passende omgeving voor elk kind.

Voor de peuters is het van groot belang dat er een rijke speel-leeromgeving is. Peuters worden uitgedaagd
door hun omgeving. Er zijn hoekjes gecreëerd met uitdagend speelgoed en veel echte materialen. In de
groepsruimte staat een grote tafel waaraan wordt geknutseld en gegeten maar waar ook de sociale
competentie aandacht krijgt in het groeien naar samenwerken/samenzijn. In de groep zijn ook kleinere tafels
en stoeltjes aanwezig zodat peuters ook zelfstandig en op eigen initiatief kunnen werken aan een tafeltje.
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2.2 Werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw stamgroep
Bij Kindcentrum Eigen & Wijzer  bieden we dagopvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar.

Eigen&Wijzer hanteert bij het berekenen van de beroepskracht-kind ratio (BKR) onderstaande (wettelijke)
schema’s voor groepen buitenschoolse opvang, zoals opgenomen in de Wet Innovatie en Kwaliteit
Kinderopvang (IKK) als leidraad.

Naam: stamgroep Babygroep
Locatie: begane grond
Maximaal aantal kindplaatsen: 12
Leeftijd: Beroepskr

acht:
Max
kinderen:

Beroepskr
achten:

Max kinderen: Beroepskracht
en

Max  kinderen:

0-2 jr 1 41 2 82 3 123

1 Waarvan maximaal 3 kinderen van 0 tot 1 jaar.
2 Waarvan maximaal 4 kinderen van 0 tot 1 jaar.
3 Waarvan maximaal 6 kinderen van 0 tot 1 jaar.

Naam: Verticale groep
Locatie: begane grond
Maximaal aantal kindplaatsen: 12
Leeftijd: Beroeps-

kracht:
Max
kinderen:

Beroeps-kr
achten:

Max
kinderen:

Beroeps-k
racht:

Max
kinderen:

Beroeps-k
rachten:

Max
kinderen:

0 tot 4 1 5 2 12
3 14 1 / 15 3

/ 16 2

4 16 1

1 Waarvan maximaal acht kinderen van 0 tot 1 jaar
2 Waarvan maximaal drie kinderen van 0 tot 1 jaar
3 Waarvan maximaal vijf kinderen van 0 tot 1 jaar
4 Waarvan maximaal vier kinderen van 0 tot 1 jaar

Naam: stamgroep Peutergroep
Locatie: begane grond
Maximaal aantal kindplaatsen: 16
Leeftijd: Beroeps-k

racht:
Max
kinderen:

Beroeps-k
rachten:

Max  kinderen:

2-4 jr 1 8 2 16

2.3 De aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen hun stamgroep kunnen verlaten
Voor de dagopvang hanteren we hetzelfde beleid m.b.t. verlaten stamgroepen peuteropvang zoals
beschreven op pagina 8.
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2.4 Dagindeling groepen  0-4 jaar
Binnen de dagopvang groepen hechten we, vanuit onze visie, grote waarde aan een kindvolgende
benadering. Wij volgen de ontwikkeling van de kinderen en sluiten daar bij aan. Vaste schema’s zijn bij
dagopvang niet van toepassing. De pedagogisch medewerkers volgen de kinderen en faciliteren een optimale
omgeving om te ontwikkelen. Met de dreumesen wordt langzaamaan meer gewerkt naar gezamenlijke
momenten. Baby’s, dreumesen en peuters hebben belang bij een persoonlijke/individuele benadering van
hun ontwikkeling. We gaan mee in het ritme van de baby. Een vaste dagindeling is er niet. Onze visie is dat
we baby’s volgen en aansluiten bij hun ontwikkelbehoefte. Dat kan een spelmoment zijn voor de één en een
rustmoment voor een ander.

Dagdeel Vrij

spel

Vaste

activiteit

Georg.
spel
incl.

thema

Rust

moment

(stam)

Groeps-

moment

Ontwikkel
gebieden

Ochtend Kinderen worden gebracht en kiezen

uit de diverse activiteiten die ter

bevordering van de ontwikkeling

staan uitgestald of spelen in de

ingerichte speelhoeken

X X X X

Peuters helpen met de voorbereiding

van het eetmoment en kinderen gaan

aan tafel voor water en fruit(hap).

Baby’s krijgen gedurende de ochtend

een fles of fruit volgens hun eigen

ritme.

X X X X

Verschoonmoment X X X

Dreumesen die slapen gaan naar

bed. Baby’s gaan gedurende de

ochtend naar bed volgens eigen

ritme.

X X X

Aandacht voor

ontwikkelingsgebieden (wakkere)

baby’s en activiteit voor

dreumesen/peuters.

X X X

Middag Peuters helpen met de voorbereiding

van het eetmoment en kinderen gaan

aan tafel voor de lunch

X X X X

Verschoonmoment X X X

Slaapritueel waarna de
dreumesen/peuters naar bed gaan.
Baby’s die slapen gaan gedurende de

middag naar bed volgens eigen ritme.

X X

Buiten spelen X X
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Aandacht voor

ontwikkelingsgebieden baby’s/

activiteit voor de oudste (3 plus )

peuters die niet slapen

X X X X

Kinderen die geslapen hebben uit

bed en aankleden

X X X

Kinderen aan tafel voor drinken en

tussendoortje en baby’s

krijgen gedurende de middag een fles

volgens eigen ritme.

X X X X

Kinderen kiezen uit de diverse

activiteiten die ter bevordering  van

de ontwikkeling die staan uitgestald

of spelen in de ingerichte

speelhoeken

X X X

Aandacht voor

ontwikkelingsgebieden baby’s

en activiteit voor dreumesen/peuters

X X

Buiten spelen X X

Verschoonmoment X X X

Kinderen gaan aan tafel voor

rauwkost en water en evt. een

groentehap voor de baby’s.

X X X X

Vrij spel en kinderen worden

opgehaald.

X X X

*Er wordt of ’s middags of ’s ochtends fruit gegeten.

2.5 Eten en drinken
Een lekkere appel, een bruine boterham met zuivelspread; samen genieten van eten is heel gezellig. Het eten
en drinken dat de kinderen bij ons krijgen, baseren we op de richtlijnen van het Voedingscentrum. Zo geven
we de kinderen vooral water en thee te drinken. De tussendoortjes zijn gezond en lekker, bijvoorbeeld
groente en fruit.
Is uw kind ergens allergisch voor, of volgt hij een specifiek dieet? Bespreek dat dan met onze pedagogisch
medewerkers. Samen kijken we naar wat hij wel en niet mag hebben van de producten die wij aanbieden.
Heeft uw kind andere (dieet)producten nodig dan wij aanbieden, dan kunt u deze producten zelf meenemen.

2.6 Slapen
Baby’s hebben een eigen slaapritme. Tijdens het intakegesprek horen we graag van u hoe het slaapritme van
uw kind verloopt, zodat we daar rekening mee kunnen houden. Geleidelijk groeien kinderen steeds meer toe
naar het dagritme van de groep; dat doen ze in hun eigen tempo. Op het kinderdagverblijf doet uw kind veel
nieuwe indrukken op. Dat kan ook betekenen dat de slaapbehoefte en daardoor het slaapritme bij ons
anders is dan thuis.
Onze medewerkers volgen ons beleid rond veilig slapen. Belangrijke pijlers van dit beleid zijn dat we een kind
altijd op de rug te slapen leggen en dat wij kinderen niet inbakeren. Tijdens het kennismakingsgesprek
bespreken wij dit beleid verder met u.
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2.7 3 uurs regeling (afwijking BKR)
Inzet pedagogisch medewerkers
Per dag wordt er nooit meer dan drie uur afgeweken van de BKR (beroepskracht-kindratio).

Bij de peutergroepen kunnen we alleen afwijken aan het begin (tussen 8.00 en 9.00 uur) en het eind van de
dag (tussen 16.30 en 17.30), en tijdens de pauzes van onze medewerkers (tussen 13.00 en 14.00).

Bij de babygroepen: Babygroep 1 kan afwijken aan het begin (tussen 8.30 en 9.00 uur) en het eind van de dag
(tussen 16.30 en 17.30), en tijdens de pauzes van onze medewerkers (tussen 13.00 en 14.30).
Babygroep 2 kan afwijken aan het begin (tussen 9.00 en 9.30 uur) en het eind van de dag (tussen 16.30 en
17.30), en tijdens de pauzes van onze medewerkers (tussen 13.00 en 14.30).

Op de overige tijden wordt in ieder geval niet daarvan afgeweken en wordt voldaan aan de
beroepskracht-kindratio.

Verlaten van de stamgroep:
Bij de peuteropvang is er altijd sprake van een vaste stamgroep en een vaste stamgroep ruimte.
In de basis werken wij met een vast dagritme maar wijken hiervan af als dit beter aansluit bij de
ontwikkelbehoefte van een kind of de groep op dat moment.  Kinderen verlaten nooit hun stamgroep. Wel
kunnen zij in sommige gevallen hun stamgroep ruimte verlaten. De kinderen blijven dan altijd als groep bij
elkaar samen met minimaal 1 vaste pm’er. Bij de dagindeling staat aangegeven welke momenten de kinderen
in de dag doorbrengen in de vaste stamgroep ruimte. Tijdens de overige momenten is het open deuren
beleid van toepassing op basis waarvan binnen Eigen&Wijzer wordt gewerkt. Bij deze pedagogische methode
worden de kinderen in de gelegenheid gesteld om de stamgroepruimte te verlaten voor een activiteit of vrij
spel. De kinderen komen op deze momenten in contact met de peuters van de andere groep.

Concrete omschrijving van de aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen hun stamgroep
ruimte kunnen verlaten:
Tijdens een thema activiteit (die bij voorkeur buiten plaatsvindt) kunnen kinderen in het kader van het open
deuren beleid hun stamgroep ruimte verlaten. Deze activiteit vindt plaats in een andere ruimte in de school,
bijvoorbeeld in de hal of (bij voorkeur) buiten. Alle ruimtes binnen de locatie waar gebruik van wordt
gemaakt zijn vertrouwde en veilige ruimtes voor de kinderen. De stamgroep blijft altijd bij elkaar met
(afhankelijk van de grootte van de groep) 1 of 2 vaste pedagogische medewerkers.

De pedagogisch medewerkers zorgen dat de activiteiten die plaatsvinden tijdens het open deuren beleid
goed en veilig georganiseerd worden. Om het werken met het open deuren beleid kwalitatief te bewaken
zorgen de pedagogisch medewerkers dat:

● er een goede voorbereiding van het dag- en weekprogramma is; (groepsplan / themaplanning)
● er sluitende afspraken zijn gemaakt over het toezicht op de kinderen: we  houden een vinger
● aan de pols, zien toe op de fysieke veiligheid en het emotionele welbevinden van ieder kind;
● we de kinderen laten wennen aan alle ruimtes en hen zeker in het begin letterlijk over de drempel

begeleiden naar de nieuwe speelruimtes of de speciale activiteiten in het gebouw.
● we te allen tijde zorgen voor begeleiding in de ruimtes waar kinderen spelen;
● we ouders informeren zodat zij weten wat hun kind heeft gedaan tijdens de opvang;
● de BKR op groepsniveau kloppend blijft
● de maximale grootte van de groepen op stamgroepsniveau niet overschreden wordt.
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3. Buitenschoolse opvang

3.1 Dagritme
We houden ons aan een globaal dagritme, met dezelfde ‘vaste’ momenten en activiteiten, zoals spelen,
samen eten en drinken. Zo’n voorspelbaar en vertrouwd dagritme zorgt ervoor dat kinderen zich emotioneel
veilig voelen. De kinderen weten wat er op een dag gaat gebeuren en kunnen zich daar op instellen.
We doen de vaste activiteiten wel elke dag in dezelfde volgorde, maar ze hoeven niet steeds precies op
dezelfde tijd plaats te vinden. Zijn de kinderen nog lekker aan het knutselen of zitten ze midden in een spel in
de tuin, dan stellen we het eet- of drinkmoment wat uit.

3.2 Werkwijze, maximale omgang en leeftijdsopbouw basisgroepen
We bieden  buitenschoolse opvang aan voor kinderen van 4 tot 13 jaar.
Op deze locatie zijn 46 kindplaatsen BSO geregistreerd.

Eigen&Wijzer hanteert bij het berekenen van de beroepskracht-kind ratio (BKR) onderstaande (wettelijke)
schema’s voor groepen buitenschoolse opvang, zoals opgenomen in de Wet Innovatie en Kwaliteit
Kinderopvang (IKK) als leidraad.

Naam: basisgroepen  BSO 4-7

Max aantal kindplaatsen: 20 per groep
Leeftijd: Beroeps-k

racht:
Max
kinderen:

Beroeps-k
rachten:

Max
kinderen:

4-7 jr 1 10 2 20

Naam: basisgroepen  BSO 7-13 jaar

Max aantal kindplaatsen: 24
Leeftijd Beroeps

kracht
Maximale
aantal

Beroeps
krachten

Maximale
aantal

7-13 jr 1 12 2 24

3.3 Dagindeling buitenschoolse opvang

Middag
Vrij
spel

Vaste
activitei

t

Georg.
activiteit

Rust
momen

t

(basis)groeps
-

moment

Ontwikke
l

gebieden
Ontvangst in basisgroep met
eetmoment

X X X X

Georganiseerde activiteit of
vrij spel

X X X X

Terugkeer naar basisgroep
voor een eetmoment

X X X X

Vrij spel of rustige
georganiseerde activiteit,
afsluiting van de middag

X X X
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Verlaten van de basisgroep:
In de basis werken wij met een vast dagritme, maar wijken hiervan af als dit beter aansluit bij de
ontwikkelbehoefte van een kind of de groep op dat moment. Bij de dagindeling staat aangeven welke
momenten de kinderen in de middag doorgaans doorbrengen in de vaste basisgroep. Tijdens de overige
momenten is het open deuren beleid van toepassing op basis waarvan binnen Eigen&Wijzer wordt gewerkt.
Bij deze pedagogische methode worden de kinderen in de gelegenheid gesteld om de basisgroep te verlaten
voor een activiteit of vrij spel. Voor meer informatie zie: WIJS / KwaliteitWijzer / Pedagogiek / Algemeen
Pedagogisch Beleid / Hoofdstuk 3 Ontwikkelen / Open deuren beleid.

De aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen hun basisgroep kunnen verlaten
Tijdens vrij spel, een georganiseerde activiteit of tijdens het buitenspelen (aard van de activiteiten) kunnen
kinderen in het kader van het open deuren beleid hun basisgroep verlaten. Deze activiteiten vinden
doorgaans plaats in een andere ruimte, bijvoorbeeld in een andere groepsruimte, in de hal of buiten. Alle
ruimtes binnen het Kindcentrum waar gebruik van wordt gemaakt zijn vertrouwde en veilige ruimtes voor de
kinderen.

De pedagogisch medewerkers zorgen dat de activiteiten die plaatsvinden tijdens het open deuren beleid
goed en veilig georganiseerd worden. Om het werken met het open deuren beleid kwalitatief te bewaken
zorgen de pedagogisch medewerkers dat:

● er een goede voorbereiding van het dag- en weekprogramma is;
● er sluitende afspraken zijn gemaakt over het toezicht op de kinderen: we  houden een vinger

aan de pols, zien toe op de fysieke veiligheid en het emotionele welbevinden van ieder kind;
● we de kinderen laten wennen aan alle ruimtes en hen zeker in het begin letterlijk over de drempel

begeleiden naar de nieuwe speelruimtes of de speciale activiteiten in het gebouw.
● we te allen tijde zorgen voor begeleiding in de ruimtes waar kinderen spelen;
● we ouders informeren zodat zij weten wat hun kind heeft gedaan tijdens de opvang;
● de BKR op groepsniveau kloppend blijft
● de maximale grootte van de groepen op basis groepsniveau niet overschreden wordt. Wanneer er op

de BSO groepen groter dan 30 kinderen ontstaan omschrijven we concreet in het locatiebeleid hoe
we hier mee om gaan.

Activiteiten met samengevoegde basisgroepen groter dan 30 kinderen
Wanneer bij het verlaten van de basisgroep het open-deuren beleid van toepassing is kan er een groep groter
dan 30 kinderen ontstaan. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat er geen activiteiten ontstaan met
groepen groter dan 30 kinderen, door de groep op te delen in kleinere subgroepen van 10 tot 20 kinderen
die een activiteit doen onder leiding van 1 of 2 pm’ers. Wanneer er bij het samenvoegen in vrij spel situaties
grote groepen van meer dan 30 kinderen ontstaan zien we er extra op toe dat de gedragsafspraken 4+ zoals
omschreven bij hoofdstuk 4 worden nageleefd. Dit zijn regels die de kinderen kennen vanuit het onderwijs en
zijn tevens van kracht op vrijetijdsmomenten die de kinderen binnen het gebouw en op de buitenruimte
doorbrengen. De pedagogisch medewerkers zien er op toe dat de kinderen binnen niet rennen, zorgvuldig
omgaan met speelgoed en materialen, respect hebben voor elkaar en geen ongewenst taalgebruik hanteren.

Voor alle groepen op dezelfde LRK-locatie geldt dat basisgroepen aan het begin van de ochtend en aan het
eind van de middag  samengevoegd (kunnen) worden. Op vakantie- en studiedagen werken de bso-groepen
samen en vinden er gezamenlijke activiteiten en uitjes plaats.

3.4 Samenvoegen
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Op maandag en woensdag werken Groep 1 en Groep 2 samen omdat er op deze dagen op beide groepen een
beperkt aantal kinderen komt. De kinderen van groep 2 worden deze dag opgevangen op groep 1. Ouders
ondertekenen hiervoor vooraf een formulier.

Voor meer informatie over basisgroepen, het samenvoegen van groepen, opvang in andere groepen en het
vastleggen van afspraken hierover zie: WIJS / KwaliteitWijzer / Pedagogiek / Algemeen Pedagogisch Beleid /
Hoofdstuk 1.1. De groep / 1.1.1. Basis/stamgroep.

3.5 BKR (beroepskracht-kindratio)
3 uurs regeling (afwijking BKR)
Per vakantie/studiedag wordt er nooit meer dan drie uur afgeweken van de BKR (beroepskracht-kindratio).
In onderstaand schema staat weergeven op welke tijden niet wordt afgeweken en op welke tijden er
eventueel wel wordt afgeweken van de BKR.

Groep: alle BSO basisgroepen

Ma Di Wo Do vrij

Tijden waarop niet wordt afgeweken
van de BKR

7.30 uur tot 8.30 uur, 9.00 uur tot 13.00 uur,
14.00 uur tot 17.00 uur.

Tijden waarop eventueel wel wordt
afgeweken van de BKR

8.30 uur tot 9.00 u, 13.00 uur tot 14.00 uur en 17.00 uur tot
18.00 uur.

0,5 uurs regeling (afwijking BKR)
Per reguliere middag wordt er nooit meer dan 0,5 uur afgeweken van de BKR (beroepskracht-kindratio).
In onderstaand schema staat weergeven op welke tijden niet wordt afgeweken en op welke tijden er
eventueel wel wordt afgeweken van de BKR.

Groep: alle BSO basisgroepen

Ma Di Wo Do vrij

Tijden waarop niet wordt afgeweken
van de BKR

14.00 uur tot 17.30 uur en 18.00 uur tot 18.30 uur.

Tijden waarop eventueel wel wordt
afgeweken van de BKR

17.30 uur tot 18.00 uur.

3.6 Eten en drinken
Een lekkere appel, een bruine boterham met zuivelspread; samen genieten van eten is heel gezellig. Het eten
en drinken dat de kinderen bij ons krijgen, baseren we op de richtlijnen van het Voedingscentrum. Zo geven
we de kinderen vooral water en thee te drinken. De tussendoortjes zijn gezond en lekker, bijvoorbeeld
groente en fruit.
Is uw kind ergens allergisch voor, of volgt hij een specifiek dieet? Bespreek dat dan met onze pedagogisch
medewerkers. Samen kijken we naar wat hij wel en niet mag hebben van de producten die wij aanbieden.
Heeft uw kind andere (dieet)producten nodig dan wij aanbieden, dan kunt u deze producten zelf meenemen.

3.7 Buiten spelen
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Buitenspelen doen we zoveel mogelijk, iedere dag. Buiten ervaren kinderen de seizoenen, de veranderingen
van het weer en de frisse lucht. En buiten is er meer ruimte dan binnen. Hier kunnen kinderen zich uitleven
in grote bewegingen waarbij ze hun grove motoriek gebruiken: klimmen en klauteren, rennen en fietsen.
Alleen of met een groep. We doen buiten ook wat we binnen doen: lezen aan een picknicktafel, een liedje
zingen en eten.
Er is altijd toezicht op de kinderen tijdens het buitenspelen.
Kinderen kunnen op onze omheinde speelplaats met allerlei spelmateriaal spelen: fietsen, ballen enz. Er is
een klimrek om koppeltje te duikelen en er kan buiten twister gespeeld worden.
We spelen ook regelmatig op het grasveld naast onze BSO. Dit is altijd onder toezicht van een pm’er.

3.8 Uitstapjes
We maken onder andere uitstapjes tijdens de vakanties. Dat vergroot de wereld van de kinderen; ze doen
weer nieuwe ervaringen op.
Tijdens uitstapjes gelden de veiligheidsvoorwaarden zoals beschreven in het kwaliteitshandboek.
Bij uitstapjes van onze BSO dragen de kinderen een hesje. We verdelen een grotere groep in kleinere groepen
zodat beter gecontroleerd kan worden of alle kinderen nog aanwezig zijn.

3.9 Vakantie
We maken voor de vakanties een vakantieprogramma. Hierin staat beschreven welke activiteiten er in de
vakantie gedaan worden. onder andere uitstapjes tijdens de vakanties. Dat vergroot de wereld van de
kinderen; ze doen weer nieuwe ervaringen op.
Het vakantieprogramma wordt minimaal 2 weken voorafgaand aan de vakantie ook met u gecommuniceerd.

3.10 Brengen/ophalen
Bij Kindcentrum Eigen&Wijzer zijn kinderen van  (geselecteerde) scholen uit de wijk welkom zodat deze
kinderen elkaar na schooltijd kunnen ontmoeten.

3.11 Vervoer
Bij het ophalen van de kinderen van school staat de veiligheid voorop. De kinderen van scholen uit de wijk
worden door de pedagogisch medewerkers lopend opgehaald.

De pedagogisch medewerker neemt alle geplaatste kinderen voor die dag mee. Hierbij wordt
gebruikgemaakt van een schema (looplijst) waarin is vermeld welk kind op welke school door welke
pedagogisch medewerker wordt opgehaald. Dit schema wordt vooraf opgesteld. Wanneer de pedagogisch
medewerker bij het ophalen een kind mist bij school, wordt er direct contact opgenomen met de ouders.
Vanaf het moment dat de school uit is zijn wij verantwoordelijk voor de kinderen. Hiertoe worden afspraken
met scholen gemaakt. Een kind kan alleen bij een ander kind spelen, wanneer de ouders dit hebben gemeld
bij de pedagogisch medewerkers. Indien dit niet het geval is, wordt het kind meegenomen naar de BSO van
Kindcentrum Eigen&Wijzer alwaar ouders worden gebeld om afspraken te maken over het al dan niet spelen
bij een ander kind. Tijdens het vervoer van de kinderen wordt aan alle veiligheidsvoorschriften voldaan. Zie
ook: WIJS / KwaliteitWijzer / Thema Veilig & Gezond / Vervoer en Uitstapjes.

4. VVE
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4.1 Ontwikkelen door te ontdekken
Bij de kinderen van 2 tot 4 jaar op de peuteropvang-groepen doen we dit met behulp van de VVE-methode
Uk & Puk aan de hand van projecten waarbij alle ontwikkelgebieden aan bod komen. De VVE-projecten
zorgen voor samenhang in het aanbod van activiteiten. De pedagogisch medewerker neemt hierbij het
initiatief, met inachtneming van de behoeften van de kinderen.  Zo creëren ze kansen voor de kinderen om
inspirerende en uitdagende activiteiten uit te voeren.
Hierbij geldt: ‘niets moet, alles mag’. Iedere 6 weken staat een project met een ander thema centraal, zoals
bijvoorbeeld zomerkriebels of herfst. Betekenisvol leren vormt het uitgangspunt. Jonge kinderen leren het
beste van activiteiten die aansluiten bij hun belevingswereld en interesses.
We houden hierbij rekening met de verschillende leeftijden in de groep.

Pedagogisch-didactisch klimaat VVE:
Het pedagogisch handelen van de beroepskrachten VVE stelt kinderen in staat tot spelend leren
en ontdekken. Met behulp van het VVE-programma Uk & Puk bieden wij alle peuters een
gedifferentieerd beredeneerd aanbod. Wij bieden hen een rijke speelleeromgeving die het kind
uitnodigt tot ontdekkend spel.
We volgen alle peuters in hun ontwikkeling op zodanige wijze dat onze pedagogisch
medewerkers zicht hebben op de ontwikkeling van het kind. Op basis van dit kind-volg-systeem
doen wij alle peuters een passend aanbod en wordt aantoonbaar opbrengstgericht gewerkt aan
de brede ontwikkeling van het kind. Het ontwikkelingsgericht werken omhelst in ieder geval de
vier ontwikkelingsdomeinen zoals beschreven door de SLO (sociaal-emotioneel, taal, rekenen en
motoriek).

De pedagogisch medewerkers zijn in staat tot vroegsignalering van zorgbehoeften van kinderen
en zijn bekend met de zorgstructuur. De pedagogisch medewerkers hebben de specifieke en
extra zorgbehoeften van de kinderen in beeld gebracht en dragen zorg voor passende
begeleiding.

Zie voor een verdere uitwerking van onze algemene visie op VVE:
WIJS / KwaliteitWijzer / Pedagogiek / Algemeen Pedagogisch Beleid / Hoofdstuk 3

4.2 Ouderbeleid & betrokkenheid VVE
Binnen Kindcentrum Eigen & Wijzer zien wij ouderbetrokkenheid als een gezamenlijke verantwoordelijkheid
van ouders en pedagogisch medewerkers om een kind optimaal in zijn of haar ontwikkeling te faciliteren. We
hanteren VVE-ouderbeleid, dat bijdraagt aan het realiseren van de door de gemeente geformuleerde doelen
voor ouderbetrokkenheid binnen VVE. We hebben zicht op onze ouderpopulatie en hun behoeften. Aan de
hand van deze behoeften passen wij ons ouderbeleid toe. We dragen er zorg voor dat het ouderbeleid in de
praktijk wordt uitgevoerd en onze medewerkers competent zijn om deze taken te vervullen;

- ouders weten hoe het voor-en vroegschoolse programma in elkaar zit;
- ouders weten wat hun kind doet op de groep
- ouders weten hoe het staat met de ontwikkeling van hun kind
- ouders weten wat zij thuis aan ontwikkelingsstimulering kunnen doen en hoe zij dit kunnen doen

De pedagogisch medewerkers voeren de taken van de oudercontactmedewerker uit door bijeenkomsten te
organiseren, ouders te informeren over het thema, hen  uit te nodigen tot participatie bij de activiteiten en
invulling te geven aan ondersteuningsbehoeften van ouders.
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Per thema is er 6 uur per groep beschikbaar om intensief te communiceren met ouders over de
ontwikkelingsactiviteiten die ze thuis kunnen doen met hun kind.

4.3 Doorgaande lijn van leren en ontwikkelen
Binnen Kindcentrum Eigen&Wijzer streven we bij de VVE naar een doorlopende ontwikkellijn vanaf 2 tot 4
jaar met een overdracht naar school en de BSO.

Wat wordt ingezet:
● Gezamenlijke bijeenkomsten/werkoverleggen/werkgroepen voor pedagogisch

medewerkers;

● Indien er sprake is van een kind waarover zorgen bestaan, dan vindt er een warme

overdracht plaats, drie maanden voor start van de basisschool;

● Voor alle kinderen die van de voorschool naar de vroegschool doorstromen vindt er een

warme overdracht plaats waarbij in ieder geval de ontwikkeling op de vier

ontwikkeldomeinen aan de orde komt;

4.4 Zorgstructuur VVE
Bij Kindcentrum Eigen&Wijzer werken we volgens een zorgstructuur die aansluit op de algemene
zorgstructuur in de wijk. We hebben samenwerkingsafspraken met de ouder- en kind adviseur(s) van het
ouder- en kindteam, de zorgcoördinator en andere belangrijke samenwerkingspartners. We werken volgens
een Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld en er is binnen Eigen&Wijzer een
aandachtsfunctionaris beschikbaar. Zij kan geraadpleegd worden voor overleg bij zorg rondom een kind. En
de medewerkers ondersteunen en begeleiden in het werken met de meldcode.

De peuters krijgen in een periode van 18 maanden (vanaf 2.5 jaar tot 4 jaar) ten minste 960 uur voorschoolse
educatie aangeboden. Deze verdeling van deze uren wordt vastgesteld voor aanvang van exploitatie.

4.5 Opleidingsplan VVE
In ons VVE- opleidingsplan hebben wij omschreven hoe wij de pedagogisch-didactische vaardigheden van de
pedagogisch medewerkers onderhouden en/of versterken in de vorm van permanente educatie. Jaarlijks
wordt dit plan geëvalueerd en bijgesteld.

Opleidingsplan VVE 2021:
Ons opleidingsplan VVE 2021 is inmiddels opgesteld. Zie: WIJS / KwaliteitWijzer /  Opleiden / Opleidingsbeleid
/ Bijlage 4.

4.6 Taakuren VVE
Jaarlijks stellen wij een beleid taakuren op waaruit blijkt dat er voldoende tijd is voor de medewerkers om de
kwaliteit van de voorschoolse educatie te kunnen waarborgen.

Beleid taakuren VVE 2021:

De taakuren zijn contractueel opgenomen in de arbeidsovereenkomsten met de medewerkers VVE. Iedere
medewerker heeft per werkdag 1 taakuur. Deze taakuren worden als volgt ingezet;

- collegiaal bespreken observaties
- opstellen groepsplannen
- voeren oudergesprekken en onderhouden oudercontact
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- overleg met de zorgcoördinator
- opstellen verslagen
- intake en eindgesprekken
- contact onderhouden met zorg-en buurtorganisaties
- voorbereiden dagactiviteit
- bijhouden kinddossiers in KIJK
- warme overdracht kinderen naar groep 1

5. Inzet pedagogisch medewerkers in ontwikkeling/studenten/vrijwilligers

Gedurende sommige periodes zijn er op de locatie medewerkers in ontwikkeling (hierna te noemen pmio)
werkzaam of worden er studenten of vrijwilligers ingezet. Zij zijn altijd geregistreerd in het personenregister
kinderopvang. Wanneer deze (gedeeltelijk) formatief worden ingezet dan doen wij dit op basis van een
verklaring waarin de docent/begeleider van de pmio/student verklaren dat dit verantwoord is. We kijken
hierbij op basis van zijn/haar competenties, kwaliteiten en opgedane opleidings- en praktijkervaring of deze
pmio/student voldoende bekwaam is om te werken vanuit de wettelijke kaders en volgens het pedagogische
beleid van Eigen&Wijzer. De pmio/student creëert een veilig klimaat voor de kinderen die hij/zij verzorgt,
opvoedt en begeleidt. Hij/zij biedt verantwoorde kinderopvang volgens de vier wettelijke pedagogische
basisdoelen.
De pmio/student staat niet alleen op de groep en ontvangt voldoende kwalitatief goede begeleiding bij zijn
of haar dagelijkse werkzaamheden.  
Om het leerproces te borgen wordt elke twee weken een verslag gemaakt door de pmio/student waarin de
vorderingen van de persoonlijke leerdoelen beschreven staan. Dit verslag wordt door de docent/begeleider
gezien en ondertekend.
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Bijlage 1 - Huisregels

Huisregels BSO:

Buitenschoolse opvang:
● Openingstijden schooltijden: 14.00 – 18.30 uur

● Openingstijden vakanties en studiedagen: 7.30 – 18.30 uur

Vervoer van school naar de BSO
● KC Eigen&Wijzer haalt kinderen op van basisschool de Tamboerijn en de Mobiel.

Wij halen de kinderen lopend op van school. Bij het ophalen van de kinderen, hebben wij de
volgende afspraken:

● Pedagogisch medewerkers hebben een bodywarmer/jas van Eigen&Wijzer aan of hebben de
Eigen&Wijzer paraplu bij zich;

● We lopen met kinderen in een rij, 2 aan 2. De kinderen hebben een veiligheidshesje aan;
● We lopen de meest veilige looproute naar de scholen;
● Sommige kinderen mogen zelfstandig naar de BSO komen. Dit wordt uitvoerig besproken met de

ouders. Ouders vullen hiervoor een aparte verklaring in dat zij hiermee akkoord gaan.

Verzamelpunt per school:
● 1. Tamboerijn : de onderbouw kinderen worden door de pm’ers in de klas opgehaald en naar het

verzamelpunt in de hal gebracht. De bovenbouw kinderen komen zelf naar de hal;

● 2. Mobiel: de onderbouw kinderen worden opgehaald in de klassen en de bovenbouw kinderen in de

centrale hal.

Brengen en halen BSO:
De meeste ouders komen hun kind zelf bij ons brengen (tijdens vakantieperiodes) en halen. Het kan
natuurlijk zijn dat dat een keer niet lukt en iemand anders uw kind komt halen. Als dat zo is, dan horen wij
dat graag. Wij geven kinderen vanzelfsprekend niet zonder toestemming van de ouders met iemand anders
mee. Kinderen kunnen bovendien alleen worden opgehaald door iemand van boven de 12 jaar.
Het is voor de activiteiten die we doen fijn als u uw kind na 16.00 ophaalt. Tijdens vakantie- en studiedagen
vragen wij u om deze reden uw kind voor 9.30 te brengen en na 16.00 op te halen. Wilt u uw kind buiten
deze tijden brengen of halen, dan kan dat natuurlijk. Wel is het fijn wanneer wij hiervan vooraf op de hoogte
zijn.
Het kan soms druk zijn bij het brengen en halen, laat een pedagogisch medewerker daarom altijd persoonlijk
weten dat uw kind aanwezig is of weer door u wordt opgehaald. Wees er daarnaast alert op dat u de
buitendeur of een eventueel hek bij aankomst of vertrek altijd goed sluit.
Bent u binnen de BSO of de buitenspeelruimte, dan bent u verantwoordelijk voor uw eigen kind.

Huisregels Kinderdagverblijf:

Brengen en halen
De meeste ouders komen hun kind zelf bij ons brengen en halen. Het kan natuurlijk zijn dat dat een keer niet
lukt en iemand anders uw kind komt halen. Als dat zo is, dan horen wij dat graag. Wij geven kinderen
vanzelfsprekend niet zonder toestemming van de ouders met iemand anders mee. Kinderen kunnen
bovendien alleen worden opgehaald door iemand van boven de 12 jaar.
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Het is prettig voor de rust op de groep en de activiteiten die we doen dat u uw kind voor 09.15 uur brengt en
na 16.00 uur ophaalt. Wilt u uw kind buiten deze tijden brengen of halen, dan kan dat natuurlijk. Wel is het
fijn wanneer wij hiervan vooraf op de hoogte zijn.
Komt uw kind maar een halve dag dan kunt u hem brengen of halen tussen 12.30 en 13.00 uur. In verband
met de rust op de groep is eerder brengen en later halen tussen de middag niet mogelijk, mits in overleg.
Het kan soms druk zijn bij het brengen en halen, laat een pedagogisch medewerker daarom altijd persoonlijk
weten dat uw kind aanwezig is of weer door u wordt opgehaald. Wees er daarnaast alert op dat u de
buitendeur of een eventueel hek bij aankomst of vertrek altijd goed sluit.
Wij willen u vragen om op tijd te komen om uw kind op te halen, uiterlijk 10 minuten voor sluitingstijd. Wij
hebben dan de tijd om u de overdracht te geven.
Bent u binnen het kinderverblijf of de buitenspeelruimte, dan bent u verantwoordelijk voor uw eigen kind.

Huisregels Algemeen:

Deurcode
U krijgt van de pedagogisch medewerker van de groep de deurcode.

Persoonlijke eigendommen
● Bij  de locatie is beperkte opslagruimte beschikbaar. Ouders worden verzocht de persoonlijke

eigendommen zoveel mogelijk mee naar huis te nemen.
● Eigen&Wijzer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of zoekraken van

persoonlijke eigendommen.

Informatie uitwisseling
● Informatie vanuit Eigen&Wijzer wordt zoveel mogelijk digitaal aan alle ouders verzonden of bij

de locatie aan ouders uitgedeeld.
● De voertaal binnen Eigen&Wijzer is Nederlands.
● Wanneer kinderen niet kunnen komen moeten ze voor openingstijd door de ouders/verzorgers

worden afgemeld via de ouderapp of tijdens openingsuren telefonisch op 020 8003543.
● De pedagogisch medewerkers zijn op de locatie bereikbaar tijdens openingstijden. Op de

overige tijdstippen kan bij geen gehoor contact of in geval van nood contact opgenomen worden
met de KlantWijzer op het hoofdkantoor van Eigen&Wijzer op telefoonnummer: 035-5826035

● Voor administratieve of planning-technische vragen kunt u tussen 9.00 uur en 17.00 uur contact
opnemen met de KlantWijzer op het hoofdkantoor van Eigen&Wijzer, op telefoonnummer
035-5826035.

Opvangdagen
● In de informatiefolder en op onze website vinden ouders de procedures om te ruilen van dagen

en extra dagen aan te vragen. Via de ouderapp kan geïnformeerd worden op welke dagen er
open plaatsen zijn.

Rookverbod
● Er geldt een rookverbod binnen de opvanglocaties van Eigen&Wijzer.

Parkeerbeleid
● Parkeren kan op de openbare weg.
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