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Inleiding 
 
Dit hoofdstuk is een aanvulling op het algemene pedagogisch werkplan geldend voor locatie ’t 
Werkel Heerde. De pedagogisch medewerkers (PM’ers) van ’t Werkel Heerde zijn op de hoogte van 
de inhoud van het pedagogisch werkplan en gebruiken dit hoofdstuk als aanvulling op het algemene 
pedagogisch werkplan.  
 
Kinderopvang ’t Werkel in Heerde is gevestigd aan de Beatrixlaan 30 in Heerde direct naast de 
Jenaplanschool Heerde. ’t Werkel maakt sinds 1 januari ‘19 onderdeel uit van Stichting Eigen&Wijzer. 
Kinderopvang ’t Werkel maakt gebruik van de ruimte in de unit behorend bij de Jenaplanschool in 
Heerde. Kinderopvang ’t Werkel in Heerde bestaat uit één verticale groep met kinderen in de leeftijd 
van  2-12 jaar. De kinderopvang werkt samen met de naast gelegen Jenaplanschool. Het doel is om 
een zo natuurlijk mogelijk doorlopende leerlijn te creëren van de peuteropvang naar de 
Jenaplanschool. 
 
 

1. Veiligheid vormt de basis 
 

Groep 
Kinderopvang ‘t Werkel bestaat uit 1 verticale stam/basisgroep met maximaal 16 kindplaatsen voor 
kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar. Tijdens schoolweken zijn er in de ochtend alleen peuters en 
komen er in de middag basisschoolkinderen bij. In vakanties en tijdens vrij schooldagen zijn peuters 
en kinderen van de BSO de hele dag samen. De opbouw en opvang van de groep zijn opgenomen in 
onderstaand schema. De specifieke pedagogische werkwijze van deze 2-12 groep staat omschreven 
in dit locatiespecifieke beleid.  
 
‘t Werkel hanteert bij het berekenen van de beroepskracht-kind ratio onderstaand (wettelijke) 
schema, zoals opgenomen in de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang, als leidraad.  
 

Leeftijd  Pm- 

ers 

Maximale aantal 

kinderen  

Pm- 

ers 

Maximale aantal  

kinderen 

2 - 12 

jaar  

1 8 2  16 

 

 
Verlaten van de stamgroep: 
De stamgroep wordt regelmatig verlaten. Dit gebeurt op de volgende momenten: 

- Bij het buiten spelen; 
- Bij uitstapjes buiten het terrein van ’t Werkel Heerde; 
- Bij het doen van activiteiten in de school. 

 
Wanneer de kinderen of een deel van de kinderen de stamgroep verlaat gebeurt dit altijd onder 
begeleiding van minimaal één van de vaste pedagogisch medewerkers van de groep. De vaste 
pedagogisch  medewerker van de groep kent elk kind en weet wat elk kind nodig heeft om zich fysiek 
en emotioneel veilig te voelen en zich maximaal te kunnen ontwikkelen. Ouders worden hierover 
geïnformeerd tijdens rondleidingen en tijdens het intakegesprek. Vervolgens wordt de ouder tijdens 
de overdracht gedurende het haal- en/of brengmoment door de pedagogisch medewerker 
geïnformeerd over de geplande en de gedane activiteiten van de dag.  
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Dagindeling 
 

Tijden 

De kinderen kunnen gebracht worden tussen 7.00 en 8.45 uur en tussen 12.30 uur en 13.00 uur.  
De kinderen kunnen gehaald worden tussen 12.30 en 13.00 uur en tussen 17.00 en 18.00 uur.  
Eten en drinken 
De kinderen eten in groepjes met één van de vaste pedagogisch medewerkers. ’s Ochtends eten de 
kinderen fruit/groente en drinken ze water, fruitwater of thee met elkaar. Tussen de middag wordt 
er een broodje gegeten met wat te drinken. Melk, karnemelk, water, fruitwater of thee. Halverwege 
de middag eten de kinderen weer wat fruit/groente en drinken ze water, fruitwater of thee. Op het 
eind van de middag krijgen de kinderen opnieuw wat te drinken aangeboden met een crackertje. 
Verder biedt ’t Werkel de optie aan ouders om hun kind deel te laten nemen aan het ontbijt bij ‘t 
Werkel in de ochtend en/of een warme maaltijd op het eind van de middag. Alle voeding bij ’t 
Werkel is biologisch. 
 
Vrij spel en activiteiten 
Er is veel ruimte voor vrij spel gedurende de dag. Tussen de eetmomenten door worden er 
regelmatig ontwikkelingsgerichte activiteiten aangeboden aan de kinderen afgestemd op de 
verschillende leeftijden en interesses in de groep. Deze ontwikkelingsgerichte activiteiten worden 
tijdens schooltijden grotendeels aangeboden in de hal van de school ipv uitsluitend in de stamgroep, 
zodat de jongste kleuters ook de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan deze activiteiten en 
andersom de peuters die nog niet naar school gaan toch de mogelijkheid hebben om deel te nemen 
aan de activiteiten van de kleuters. Voorop staat dat het deelnemen aan activiteiten niet verplicht is 
voor het kind. We bieden alleen de mogelijkheid zodat de overgang tussen de kinderopvang en 
school zo natuurlijk mogelijk zal verlopen en elk kind op zijn eigen niveau kan deelnemen aan de 
verschillende activiteiten. Buiten spelen en natuurbeleving staat centraal. ’t Werkel sluit aan bij de 
Jenaplanvisie van de school.  
De jongste kinderen t/m 4 jaar weten welke spelmaterialen er voor hen zijn en welke spelmaterialen 
voor de oudere kinderen zijn. Uiteraard is er ook gedeeld spelmateriaal.   
 
Samen in één groep 
Samenwerking tussen de kinderen wordt gestimuleerd door beide pedagogisch medewerkers. Het is 
belangrijk dat alle kinderen elkaar kennen, ongeacht de leeftijd van het kind. Samenwerking tussen 
de kinderen wordt daarom gestimuleerd door de pedagogisch medewerkers. Zo kunnen de oudere 
kinderen bij activiteiten de jongere kinderen weer helpen en andersom kunnen de jongere kinderen 
die meer uitdaging nodig hebben leren van activiteiten die de oudere kinderen doen of voor de 
oudere kinderen georganiseerd worden. De pedagogisch medewerkers kennen de behoeften van alle 
kinderen en overleggen dagelijks met elkaar om de verschillende activiteiten af te stemmen op de 
verschillende behoeften aan activiteiten die er zijn binnen de groep. De pedagogisch medewerkers 
zijn zich er zeer van bewust dat juist in een groep waarin het leeftijdsverschil groot is het van groot 
belang is dat elk kind gezien wordt en zich veilig voelt binnen de groep. Door gezamenlijke 
activiteiten bewust te initiëren en het helpen van elkaar te stimuleren leren kinderen elkaar kennen 
en vergroot dat het veiligheidsgevoel van het kind. Dit alles maakt de overgang van de kinderopvang 
naar school gemakkelijker en natuurlijker wat ten goede komt aan de ontwikkeling van elk kind. 
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3 uurs regeling (afwijking BKR) 
Per dag 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.  

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Tijden waarop 
eventueel wel 
wordt afgeweken 
van de BKR 

13.30 tot 
14.30 uur 
en 
17.30 tot 
18.00 uur 

13.30 tot 
14.30 uur 
en 
17.30 tot 
18.00 uur 

13.30 tot 
14.30 uur 
en 
17.30 tot 
18.00 uur 

13.30 tot 
14.30 uur 
en 
17.30 tot 
18.00 uur 

13.30 tot 
14.30 uur 
en 
17.30 tot 
18.00 uur 

Tijden waarop niet 
wordt afgeweken 
van de BKR 

7.00 tot 
13.30 uur 
en 
14.30 tot 
17.30 uur 

7.00 tot 
13.30 uur  
en 
14.30 tot 
17.30 uur 

7.00 tot 
13.30 uur  
en 
14.30 tot 
17.30 uur 

7.00 tot 
13.30 uur  
en 
14.30 tot 
17.30 uur 

7.00 tot 
13.30 uur  
en 
14.30 tot 
17.30 uur 

 
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 ingezet. Zij zijn altijd geregistreerd in  
het personenregister kinderopvang. Bij ’t Werkel in Heerde werken we niet met vrijwilligers. 
Wanneer pmio-ers of studenten (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 ‘t Werkel.  
De pmio/student creëert een vellig 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. 
De taken van de pedagogisch medewerkers in ontwikkeling/studenten zijn: 
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2. Aandacht voor ieder kind 
 
Brengen en halen 
’t Werkel Heerde is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 18.00 uur. 
De kinderen kunnen ’s ochtend vanaf 7.00 uur tot 8.45 uur worden gebracht en kunnen ’s middags 
vanaf 12.30 uur tot 13.00 uur en van 17.00 uur tot uiterlijk 18.00 uur worden opgehaald. Indien 
ouders hun kind eerder willen halen dan worden zij, om de rust op de groep niet te verstoren, 
verzocht dit van te voren (telefonisch) te overleggen met de pm’ers. 
 
VSO 
Kinderen die naar de VSO gaan worden door de pedagogisch medewerker naar de klas gebracht. Dit 
gebeurt samen met de peuters (wandeling). De kinderen van de VSO worden eerder naar de klas 
gebracht, zodat dit tegelijk plaatsvindt met de overige schoolkinderen die naar school gaan.  
 
NSO 
Kleuters worden opgehaald uit de klas door de pedagogisch medewerker. Kinderen uit de hogere 
groepen gaan zelfstandig naar de BSO. Mochten kinderen uit de hogere groepen het toch spannend 
vinden dan kunnen zij meelopen met de kleuters en de pedagogisch medewerker.  
 
 

3. Ontwikkelen door te ontdekken 
 
Activiteiten 
Bij kinderopvang ’t Werkel wordt er gewerkt met een activiteitenprogramma. Hierbij wordt er 
uitgegaan van de Jenaplanvisie. Daarnaast ligt de nadruk bij deze vestiging op buiten spelen en 
natuurbeleving. Meer informatie over het activiteitenprogramma staat beschreven in algemeen 
pedagogisch werkplan.  
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Inrichting 
De groep is ingericht voor kinderen van 2-12 jaar. Er zijn spelmaterialen voor alle leeftijden. De 
spelmaterialen die uitsluitend voor de jongere kinderen t/m 4 jaar zijn staan laag in de kasten en de 
spelmaterialen die uitsluitend voor de oudere kinderen zijn staan hoog in de kasten. Deze regel en 
deze manier van aanbieden wordt consequent gehanteerd en biedt de kinderen duidelijkheid en 
veiligheid. In de groep zijn er plekken waar de kinderen tot rust kunnen komen.  Het aanbod van 
spelmaterialen bestaat uit grotendeels open eind materialen die alle ontwikkelingsgebieden van de 
kinderen stimuleren. Het spelmateriaal wordt zoveel mogelijk zo aangeboden dat de kinderen het 
zelf kunnen pakken.  
 
Huishoudelijke zaken: 
Bij ’t Werkel Heerde wordt de gehele ruimte schoongemaakt conform het schoonmaakrooster. Het 
wasgoed wordt thuis gedaan door één van de vaste pedagogisch medewerkers. Boodschappen 
worden besteld bij de Jumbo in Heerde en wekelijks door de Jumbo bezorgd bij de peuteropvang en 
de BSO. Koelproducten en producten voor de vriezer worden gelijk bij bezorging in de 
koelkast/vriezer gedaan.  

 
4. Samen met elkaar 
We werken samen met de naastgelegen Jenaplanschool. Activiteiten die aangeboden worden aan de 
kinderen gedurende schooltijden worden veelal aangeboden in de hal van de school en sluiten aan 
op de thema’s van school. De vaste pedagogisch medewerker van de kinderen is hier altijd bij 
aanwezig. De jongste kleuters kunnen wanneer ze dit willen aansluiten bij deze activiteiten. 
Andersom kunnen de jongere kinderen van ‘t Werkel die meer uitdaging nodig hebben aansluiten bij 
de activiteiten die worden aangeboden aan de jongste kleuters (wanneer ze dit willen). Er vindt 
dagelijks overleg plaats tussen de onderbouwdocenten en de pedagogisch medewerker van ‘t 
Werkel, zodat de verschillende activiteiten op elkaar afgestemd kunnen worden. We creëren op deze 
manier een doorgaande leerlijn van de kinderopvang naar de basisschool en een meer natuurlijke 
overgang van de kinderopvang naar de basisschool. Dit komt ten goede aan de ontwikkeling van elk 
kind. 
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Huisregels – Kinderopvang ’t Werkel  

 
Binnenkomst 

• Om 7.00 uur gaat de kinderopvang open en om 18.00 uur dicht. 
 
Hygiëne  

• Binnen dragen de kinderen sloffen of antislipsokken, buiten dragen de kinderen laarzen 
of schoenen.  

• De pedagogisch medewerkers  dragen binnen schoenen of sloffen.  
 

Persoonlijke eigendommen 

• Autostoelen en buggy’s/ wandelwagens kunnen zeer beperkt opgeslagen worden en 
worden zoveel mogelijk mee terug genomen. 

• Voor ieder kind is er een luizenzak in de hal. In de luizenzak worden de persoonlijke 
spullen bewaard. De pedagogisch medewerker doet de knutselwerkjes e.d. van het kind 
ook in deze zak. Mededelingen en overige informatie worden gedaan via de ouderapp 
en het ouderportaal Bitcare.  

• ‘t Werkel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke eigendommen. 

 

Informatie uitwisseling 

• Informatie vanuit ‘t Werkel wordt digitaal aan alle ouders verzonden via de nieuwsbrief 
of middels onze ouderapp en ouderportaal Bitcare.  

• De voertaal binnen ‘t Werkel is Nederlands. 
• Tussen 7.00 uur en 18.00 uur kunt u contact opnemen met de pedagogisch 

medewerkers, op telefoonnummer: 0620617115. 
• Voor administratieve of planning-technische vragen kunt u tussen 9.00 uur en 17.00 uur 

contact opnemen met het kantoor in Zwolle op telefoonnummer 0382040389.  
 
Opvangdagen 

In Bitcare en op onze website vindt u de procedures om te ruilen van dagen en extra dagen aan te 
vragen.  
Ouders hebben de mogelijkheid tot het afnemen van extra dagdelen opvang voor hun kind op de 
stamgroep van het kind. Extra dagdelen worden achteraf verrekend middels de maandelijkse factuur. 
Ook is er de mogelijkheid voor ouders om dagdelen van het kind te ruilen op de stamgroep van hun 
kind. Van belang is dat bij het ruilen van dagdelen direct bekend is welke uren geruild worden naar 
het gewenste dagdeel. Het ruilen van opvanguren uit het verleden is niet mogelijk. Ruildagen en 
extra dagdelen afname worden door ouders aangevraagd via de website https://app.bitcare.com of 
via de ouderapp. De pt-er bevestigt de aanvraag wederom via Bitcare, zodat alles direct doorgevoerd 
wordt in het plannings- en factureringsprogramma.   

 
Randvoorwaarden gebruik extra dagdelen: 

- Ouders vragen extra dagdelen aan via https://app.bitcare.com  

- Pm-ers geven wel/niet akkoord voor de aangevraagde dagdelen via https://app.bitcare.com 
afhankelijk van de groepsgrootte en samenstelling 

- Ouders ontvangen het wel/niet akkoord via https://app.bitcare.com  

- Kinderen worden uitsluitend in hun eigen stamgroep geplaatst  

- Extra dagdelen worden achteraf gefactureerd via de maandelijkse facturatie  
 
 

https://app.bitcare.com/
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Randvoorwaarden gebruik ruildagdelen: 

- Ouders vragen ruildagdelen aan via https://app.bitcare.com  

- Pm-ers geven wel/niet akkoord voor de aangevraagde ruildagdelen via 
https://app.bitcare.com afhankelijk van de groepsgrootte en samenstelling  

- Ouders ontvangen het wel/niet akkoord via https://app.bitcare.com  

- Kinderen worden uitsluitend in hun eigen stamgroep geplaatst   

- Ruilen kan alleen met het huidige dagdeel en dagdelen in de toekomst  

- Ruildagdelen moeten in hetzelfde kalenderjaar plaatsvinden  

- Niet gebruikte ruildagen kunnen niet opnieuw geruild worden 
 

Rookverbod 

• Er geldt een rookverbod binnen ‘t Werkel.  
 
Parkeerbeleid 

• Parkeren is uitsluitend toegestaan in de daarvoor bestemde parkeervakken op het 
parkeerterrein bij de Jenaplanschool. 


