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Inleiding

Kinderopvang De Sprookjesboom is een kleinschalig kinderdagverblijf in Hilversum. Wij zijn begonnen
als gastouderbedrijf onder de naam ‘’Mijntje’’. In 2006 hebben wij de overstap naar kinderdagverblijf
gemaakt en zijn wij tevens verhuisd naar onze huidige locatie in Hilversum. We hebben ervoor
gekozen om de kinderen in te schakelen om een leuke nieuwe naam te bedenken voor ons
kinderdagverblijf. Na het doen van een prijsvraag kwam daar: “De Sprookjesboom’’ als winnaar naar
voren. De manier van het kiezen van de naam van ons bedrijf zegt ook veel over onze manier van
werken. We vinden het belangrijk om te luisteren naar de kinderen en te laten merken dat zij ook
echt gehoord worden. De pedagogisch medewerkers en de kinderen zorgen er samen voor dat de
Sprookjesboom een fijne plek is. Binnen ons team werken de meeste collega’s al langere tijd,
hierdoor is er een vertrouwde en prettige sfeer. Daarnaast kennen wij de kinderen goed en zij ons ook
wat bijdraagt aan het gevoel van veiligheid binnen onze kinderopvang.
Kinderopvang de Sprookjesboom werkt met een eigen visie op kinderopvang. Binnen dit pedagogisch
beleidsplan kunt u lezen hoe wij onze visie in de dagelijkse praktijk uitvoeren. Tevens vindt u
informatie over het kinderdagverblijf en de randvoorwaarden. Het pedagogisch beleidsplan is er voor
ouders en voor pedagogisch medewerker om inzicht te geven in de werkwijze van De Sprookjesboom.
Wij hopen dat u door het lezen van het pedagogisch beleidsplan meer inzicht krijgt over de manier
waarop wij vorm geven aan de opvang binnen De Sprookjesboom. De pedagogisch medewerkers van
Kinderopvang De Sprookjesboom hebben met dit beleidsplan een instrument in handen om hun
pedagogisch handelen te toetsen en te verantwoorden.
Het personeel heeft een grote bijdrage geleverd aan het tot stand brengen van dit pedagogisch
beleidsplan. Wij verwachten dat de inhoud een actuele beschrijving geeft van de dagelijkse praktijk.
Ieder jaar wordt dit beleidsplan getoetst, geëvalueerd en bijgesteld op punten waarover in de loop
der tijd nieuwe inzichten zijn ontstaan. Het jaarlijkse onderzoek naar het welbevinden van kinderen
die gebruik maken van het kinderopvang De Sprookjesboom vormt hierbij een belangrijke rol. Ook de
ideeën en meningen van de pedagogisch medewerkers van Kinderopvang De Sprookjesboom vormen
hierbij een belangrijke leidraad. Iedereen die heeft meegewerkt met het maken van het pedagogisch
beleidsplan wordt bedankt voor hun bijdragen hiervoor, nu en in de toekomst.
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Hoofdstuk 1: Visie De Sprookjesboom

Zoals in de inleiding is beschreven zijn wij een kleinschalig en hecht bedrijf met een warme en
persoonlijke sfeer. Dit uit zich ook in ons pedagogisch handelen. Binnen dit hoofdstuk kunt u meer
lezen over onze visie, over ideeën die ten grondslag liggen aan ons handelen. De manier waarop wij
denken over ‘mens zijn’, opvoeden’ , ‘kinderopvang’ en ‘buitenspel’ is in grote mate bepalend voor
ons manier van handelen.

1.1 Visie op mens zijn
De Sprookjesboom vindt dat ieder mens als een uniek persoon geboren wordt met eigen specifieke
mogelijkheden. Welke van deze mogelijkheden tot ontwikkeling komen is een samenspel van aanleg
factoren zoals bijvoorbeeld het karakter, intelligentie en temperament en omgevingsfactoren zoals de
invloed van gezinsleden en invloeden van buiten het gezin af. Wij vinden dat ieder kind recht heeft op
ruimte voor ontwikkeling en gerespecteerd dient te worden in wie hij is. Bij kinderopvang de
Sprookjesboom staat het kind dan ook centraal. Dit betekent dat onze pedagogisch medewerkers
zoveel mogelijk kijken naar de individuele behoefte van elk kind en daar op inspelen. We werker
vanuit een basis van: gelijkwaardigheid, veiligheid, wederzijds respect en zelfstandigheid.
Wij zien het als onze taak om kinderen de ruimte te geven om zelf op ontdekking te gaan binnen een
veilige omgeving. De pedagogisch medewerkers bij de Sprookjesboom zijn nieuwsgierig naar de
interesses en behoeften van elk kind. In het dagelijks handelen uit zich dit erin dat de pedagogisch
medewerkers vragen stellen aan de kinderen en alert zijn op wat zij nodig hebben. Dit kan
bijvoorbeeld door flexibel te zijn in het activiteitenaanbod. Merken de pedagogisch medewerkers dat
kinderen behoefte hebben aan bewegen terwijl er in eerste instantie geknutseld zou worden, dan
zullen de pedagogisch medewerker kijken hoe zij de activiteit zo kunnen aanpassen dat in de
behoefte van de kinderen op dat moment kan worden voorzien. Dit kan door bijvoorbeeld buiten
paddenstoelen te gaan zoeken. Wij geloven dat door het volgen van de eigen interesse en behoefte
van het kind een kind veel meer kan leren omdat het meer plezier heeft. Binnen ons handelen zien
wij het dan ook als ons doel om ieder kind de juiste begeleiding te kunnen geven zodat de unieke
eigenschappen van ieder kind zo goed mogelijk tot uiting kunnen komen.

1.2 Visie op ontwikkeling en opvoeding
Zoals uit het bovenstaande blijkt, vinden wij dat ieder mens vanaf de geboorte een uniek persoon is
die de mogelijkheden moet krijgen om zijn eigenschappen en kwaliteiten te ontwikkelen. De
persoonlijkheid van een mens ontwikkelt zich in de loop der tijd door het oefenen en uitproberen van
gedrag in relatie tot anderen en diens omgeving. Wij zien opvoeding dan ook als een wisselwerking
tussen kind, opvoeder en zijn omgeving. Binnen ons handelen vinden wij het belangrijk om er zorg
voor te dragen dat een kind zich gehoord en gezien voelt. De omgeving richten wij zo in dat kinderen
ongestoord en op verschillende manieren spelenderwijs kunnen leren. Tevens zijn wij er ons van
bewust dat opvoeden ook een bijzondere maatschappelijke taak met zich meebrengt. Kinderen zijn
de burgers van de toekomst en wij zien het als onze taak om een bijdrage te kunnen leveren aan een
gelukkige, evenwichtige en gezonde nieuwe generatie.

Hieronder zal worden beschreven welke randvoorwaarden wij stellen om kinderen de mogelijkheid te
geven om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen beginnend bij: rust en structuur, sociaal contact, en
eindigend met opvoeding als continu proces.
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1.3 Emotionele veiligheid
Een veilige en stimulerende omgeving is een voorwaarde voor een gezonde en goede ontwikkeling
van het kind. Een belangrijk uitgangspunt voor ons binnen deze veilige omgeving is de
vertrouwensrelatie tussen de pedagogisch medewerker en het kind. Onze pedagogisch medewerkers
handelen naar de behoefte van het kind en reageren sensitief in de signalen die het kind afgeeft. Dit
doen wij onder andere door uitgebreid de tijd te nemen om de kinderen te leren kennen. Verder
werken wij met een vast dagritme passend bij de behoefte van de kinderen. Onze pedagogisch
medewerkers zijn sensitief, duidelijk, consequent en eerlijk in hun communicatie naar de kinderen
toe. De groepsruimtes zijn geordend en bewust ingericht zodat kinderen afgebakend zelfstandig
kunnen spelen in nabijheid van de pedagogisch medewerkers. Bovenstaande voorbeelden dragen bij
aan een gevoel van emotionele veiligheid van het kind. Emotionele veiligheid zien wij als de basis
voor kinderen om zich verder te kunnen ontwikkelen tot de mensen die zij zijn. In het hoofdstuk

1.4 Sociaal contact
Kinderen hebben een natuurlijke behoefte aan sociaal contact. Wij vinden het belangrijk om
regelmatig met en tegen het kind te praten en te luisteren zodat er een band ontstaat en het kind zich
gehoord en gezien voelt. Daarnaast heeft het praten met het kind niet alleen een positieve invloed op
het welbevinden van het kind maar ook op de taalontwikkeling. Bij de Sprookjesboom zien wij
contact met de kinderen dan ook als belangrijke voorwaarde om tot ontwikkelen te komen.
In de communicatie met de kinderen zijn onze pedagogisch medewerkers voorspelbaar, meelevend,
open en duidelijk. Verder hebben onze pedagogisch medewerkers een open en vriendelijke
lichaamshouding waardoor kinderen makkelijk contact met hen kunnen maken. Hierbij kijken zij naar
de individuele behoefte van ieder kind. Als een kind het bijvoorbeeld spannend vindt om contact te
maken dan zal de pedagogisch medewerker hier ook voorzichtig mee om gaan.
Bij de Sprookjesboom vinden wij het belangrijk om kinderen te stimuleren om sociaal contact met
elkaar te hebben. Dit gebeurt op de groep doordat kinderen de ruimte krijgen om vrij met elkaar te
spelen. Wij werken bewust met verticale groepen zodat kinderen de kans krijgen om met kinderen
van verschillende leeftijden in contact te komen. Hierdoor leren oudere kinderen bijvoorbeeld om
jongere kinderen te helpen en kunnen jongere kinderen weer vaardigheden leren van de oudere
kinderen wat bijdraagt aan de algehele ontwikkeling van het kind. Onze pedagogisch medewerkers
bieden bewust activiteiten aan waarin de sociale vaardigheden op een speelse manier geoefend
kunnen worden. Zoals in de ochtend tijdens het ‘goedemorgen liedje’ zingen waarbij ieder kind
individueel wordt gegroet. In het stimuleren van de sociale vaardigheden tussen kinderen onderling
letten onze pedagogisch medewerkers altijd op de individuele behoeften van ieder kind.

1.5 Opvoeding als continu proces
Kinderopvang de Sprookjesboom ziet opvoeden als een continu proces waarbij de interactie tussen
kind en opvoeder centraal staat. De opvoeder stelt zich, al of niet gestuurd door het gedrag van het
kind, de vraag wat hij met dit kind op dit moment wil bereiken. Vervolgens kiest hij een manier van
handelen die het beste aansluit op de situatie en de persoonlijkheid van het kind om zijn doel te
kunnen bereiken. De reactie van het kind bepaalt of en in hoeverre de opvoeder zijn handelen
bijstelt. Door je als opvoeder telkens de vraag te stellen wat een kind bedoelt met zijn gedrag
ontstaat er inzicht in het kind en houvast om tot handelen over te gaan. Kinderen volgen een zelfde
soort cyclus: ze nemen waar, stellen zich (al of niet bewust) een doel, handelen en bemerken het
effect van hun handelen op hun omgeving. Afhankelijk van de leeftijd en het effect van zijn handelen
stelt een kind dit al of niet bij.
Het opvoeden gebeurt in de gewone omgang met het kind. Een spelletje doen, samen eten en
drinken, buiten spelen, in al deze activiteiten zitten opvoedkundige elementen. Kinderen ontdekken
de wereld buiten zichzelf en leren ervan. Zij ervaren dat ze er (mogen) zijn, hoe mensen met elkaar
omgaan en wat er van ze verwacht wordt. In de interactie tussen opvoeder en kind maken kinderen
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kennis met waarden en normen en gewoonte en cultuur. Opvoeders bieden een referentiekader en
een zodanige omgeving.

1.6 Visie op kinderopvang
De hiervoor beschreven cyclus geldt ook voor het opvoeden in een kinderdagverblijf. Ook hier is de
wisseling tussen het unieke kind en de opvoeder (de pedagogisch medewerker) het centrale thema.
Pedagogisch medewerkers spelen in op signalen van het kind: kinderen krijgen de mogelijkheid te
oefenen en te experimenteren in hun omgang met pedagogisch medewerkers en anderen kinderen.
Een groot verschil tussen het opvoeden thuis en het opvoeden in een kinderdagverblijf is dat het kind
in een kinderdagverblijf omgaat met andere volwassenen dan zijn of haar ouder/verzorgers. De
professionele relatie die een pedagogisch medewerker heeft met een kind is, hoe hecht ook, anders
dan de emotionele relatie die het kind heeft met zijn ouders/ verzorgers. Het pedagogisch handelen
van een pedagogisch medewerker zal in de eerste plaats gebaseerd zijn op een verantwoordelijke
manier vanuit professionele kennis. Het handelen van ouders is, veel meer dan het handelen van
pedagogisch medewerkers, gebaseerd op intuïtie en emotie. Dit maakt dat de opvoedingssituatie in
een kinderdagverblijf wezenlijk verschilt van de opvoedingssituatie thuis. Binnen kinderopvang de
Sprookjesboom vinden wij het belangrijk dat kinderen zich zo thuis mogelijk voelen. Wij zorgen
hiervoor door de omgeving huiselijk en gezellig in te richten. Verder gaan wij op een persoonlijke,
eerlijke en open manier met elkaar om. De Sprookjesboom wil een veilige plek bieden waar ieder
kind zichzelf mag zijn en de pedagogisch medewerkers er zijn om hier de juiste randvoorwaarden
voor te  bieden.
Daarnaast worden de kinderen in een kinderdagverblijf opgevoed binnen een groep, waar sprake is
van groepsdynamische processen. Kinderen hebben in het kinderdagverblijf heel veel mogelijkheden
om met andere kinderen in contact te komen. Zij herkennen, imiteren en experimenteren door met
andere kinderen om te gaan. Pedagogisch medewerkers hebben, naast oog voor de individuele
behoeften van een kind, oog voor kennis van groepsdynamische processen. Pedagogisch
medewerkers leren het kind zichzelf kennen binnen een groep, leren kinderen hoe zij met elkaar
kunnen omgaan en dragen er zorg voor dat de groep een sociale groep wordt. Op deze wijze kan de
kinderopvang een aanvulling zijn op de opvoeding thuis.
Visie op buitenspel

Vanuit onze visie op menszijn en ontwikkeling op opvoeding, vinden we het buitenspelen in deze
unieke omgeving erg belangrijk. Buiten kunnen kinderen hun energie kwijt, ontwikkelen zij hun
motorische en sociale vaardigheden en daarnaast draagt het bij aan de algehele gezondheid.
Het streven is dan ook om de kinderen zoveel mogelijk  buiten te laten spelen. Ook in de winter wordt
er buiten gespeeld, zodat de kinderen de verschillende seizoenen leren kennen en de verschillen in
het weer. Buiten is een andere omgeving dan binnen waardoor een kind andere ervaringen kan
opdoen en bepaalt in belangrijke mate wat het kind kan leren. Buiten wordt aan kinderen de ruimte
geboden voor eigen initiatief en hun mogelijkheden worden serieus genomen. Door het opdoen van
nieuwe ervaringen worden kinderen competenter en zelfstandiger.

1.7 Missie
Wij zien het als onze missie om ervoor te zorgen dat kinderen zich veilig en prettig voelen waardoor
zij alle mogelijkheden hebben om zich op hun eigen manier te kunnen ontwikkelen bij kinderopvang
de Sprookjesboom. Door het koesteren van de eigenheid van ieder kind, het bieden van rust,
structuur en voldoende de mogelijkheid om buiten te spelen werken wij hier iedere dag aan.
Het is ons doel dat ouders hun kind met een vertrouwd gevoel bij ons achterlaten. Hier werken wij
aan door de tijd te nemen om ouders en kinderen goed te leren kennen. Tevens werken wij hieraan
door een open en eerlijke communicatie met ouders te behouden. Wij streven ernaar dat de drempel
voor ouders laag is om een vraag of opmerking te uiten. Op deze manier geloven wij dat wij ook het
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kind nog beter kunnen leren kennen en dit een positieve bijdrage levert aan zijn tijd bij ons op het
kinderdagverblijf.

1.8 Visie
Bij BSO de Sprookjesboom vinden wij het belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen zijn en dat
pedagogische medewerkers hen een vertrouwde en stimulerende omgeving bieden waarbinnen ieder
kind de kans krijgt om op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo zich met plezier kan ontwikkelen. Het
opvoedproces is een wisselwerking tussen kind en opvoeder waarbij wij het belangrijk vinden om te
luisteren naar de signalen van het kind en hierop in te spelen zodat kinderen vanuit hun eigen
motivatie leren en groeien. Een open, heldere en eerlijke communicatie met het kind en de ouders
ondersteunt ons hierbij.

Onze visie uit zich in de volgende slagzin:

Wij zijn er om het kind te begeleiden op de weg naar een gelukkig en zelfstandig mens. Door de
unieke eigenschapen van elk kind te koesteren, het kind plezier te geven binnen een vertrouwde
omgeving met de mogelijkheid tot voldoende buitenlucht werken wij hier iedere dag aan!
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Hoofdstuk 2: Pedagogiek in de praktijk

In het vorige hoofdstuk kon u de visie en de ideeën over menszijn, de ontwikkeling en opvoeding van
kinderen en over kinderopvang van De Sprookjesboom lezen. Deze visie vormt de basis voor onze
pedagogische doelstellingen en ons pedagogisch handelen. Binnen dit hoofdstuk kunt u lezen hoe wij
onze visie in de dagelijkse praktijk vormgeven.

2.1 Pedagogische doelstellingen
Het pedagogisch doel van Kinderopvang De Sprookjesboom is bij te dragen aan de ontwikkelen van
het kind tot evenwichtige mensen die hun talenten kennen en benutten. Om deze doelstellingen te
bereiken werken wij aan de hand van onze visie:

“Ieder mens is vanaf de geboorte een uniek persoon die alle mogelijkheden moet krijgen om zijn
eigenschappen en kwaliteiten te ontwikkelen. De omgeving bepaalt welke ervaringen een kind
opdoet, de ruimte maar met name de interactie tussen kind, opvoeder en mede groepsgenoten. Een
wisselwerking met de omgeving en interactie met de medemens staat centraal binnen De
Sprookjesboom”
Wij zijn er om het kind te begeleiden op zijn weg naar een gelukkig en zelfstandig mens. Door iedere
unieke eigenschap van elk kind te koesteren, het kind plezier te geven binnen een vertrouwde
omgeving met de mogelijkheid tot voldoende buitenlucht werken wij hier iedere dag aan!

Waarbij pedagogisch medewerker zorg dragen dat kinderen zich prettig voelen, vertrouwen krijgen in
het eigen kunnen, leren voor zichzelf op te komen, respect ontwikkelen voor zichzelf en anderen en
de kinderen zelfstandig en sociaal vaardig worden.

Om ons pedagogisch doel handen en voeten te geven heeft De Sprookjesboom hieronder vijf
observeerbare categorieën beschreven. Na het benoemen van elke categorie wordt weergegeven hoe
dit zich uit in ons pedagogisch handelen. Op deze manier wordt de algemene visie en pedagogische
doelstelling vertaald naar concreet pedagogisch handelen.

2.1.1 Emotionele veiligheid & geborgenheid
De Sprookjesboom biedt kinderen emotionele veiligheid en geborgenheid. Zoals in onze visie naar
voren kwam zien wij emotionele veiligheid en geborgenheid als basis voor het kind om zich te kunnen
ontwikkelen. Dit gevoel ontstaat door het kind vertrouwen te bieden. Dit vertrouwen gebeurt binnen
de Sprookjesboom door te werken aan de hand van de interactievaardigheden, welke hieronder
worden beschreven.

2.1.2 Sensitieve responsiviteit
De Sprookjesboom vindt het van essentieel belang dat er een band kan ontstaan tussen het kind en
de pedagogisch medewerkers. Deze band kan ontstaan doordat de pedagogisch medewerker zorg
draagt voor een goed contact met elk kind, zodat ze het kind leert kennen en adequaat en snel kan
reageren op zijn gedrag. Dit wordt ook wel ‘sensitieve responsiviteit’ genoemd. Dit uit zich concreet
in: alle kinderen goedemorgen en gedag zeggen, adequaat reageren op interactie pogingen van het
kind. Dit houdt in dat de pedagogisch medewerkers reageren op signalen van de kinderen, niet alleen
verdriet, boosheid maar ook plezier. Bij onze kinderopvang mogen gevoelens er zijn dit uit zich op
verschillende manieren. Een kind wordt getroost wanneer het verdrietig is, een kind dat de ruimte
krijgt om boos te zijn. ‘’Ik zie dat je  boos bent zullen we even naar de gang om heel hard te
stampen?’’
De pedagogisch medewerker reageert passend op de signalen.  Dit uit zich in de praktijk door het
maken van oogcontact en de reactie van de kinderen af te wachten. In het maken van contact volgt
de pedagogisch medewerker zoveel mogelijk de contactstappen zoals: jij of het kind maakt contact, je
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wacht de reactie van het kind af als jij contact maakt, je ontvangt de reactie van het kind door
bijvoorbeeld naar het kind te kijken, te glimlachen, ja te knikken, je benoemt neutraal of positief wat
je hoort en ziet, je voegt iets toe, je luistert naar de reactie van het kind, het kind of jij sluit het
contact af.
Verder heeft de pedagogisch medewerker heeft een observerende, vriendelijke en open houding
gedurende de gehele dag waardoor ze signalen kan opmerken en hierop in kan spelen.
De pedagogisch medewerker zorgt dat zij alle kinderen regelmatig individuele aandacht geeft.
Gedurende de dag stelt de pedagogisch medewerker belangstellende vragen aan de kinderen zoals:
‘’Wat ben je aan het bouwen?’’ of ‘’Hoe was je weekend?’’.
De pedagogisch medewerker is daarnaast altijd toegankelijk voor kinderen door op kind hoogte te
gaan zitten bij bijvoorbeeld vrij spel. Daarnaast benoemen de pedagogisch medewerkers de emoties
van de kinderen (‘Ik zie dat je verdrietig bent’) en stimuleren de kinderen om zelf de emoties te
benoemen indien zij dit kunnen.

Tijdens een vrij spel moment zijn er een aantal kinderen aan het spelen in de huishoek. Een kind
staat in het keukentje, terwijl de twee andere kinderen de tafel aan het dekken zijn. De pedagogisch
medewerker ziet dat er een ander kind naast de huishoek staat en verdrietig kijkt. De pedagogisch
medewerker loopt naar het kind, zakt door haar knieën waardoor ze op ooghoogte van het kind
komt te zitten en zegt: ‘ik zie dat jij een beetje sip kijkt Lisa, klopt het dat je verdrietig bent?’ het
kindje knikt, waarop de pedagogisch medewerker zegt: ‘wil je me vertellen waarom je verdrietig
bent?’ Het kind begint verteld dat ze van de andere kinderen niet mag meespelen in de huishoek.

Bij baby’s is er extra zorg voor individuele aandacht. Omdat een jonge baby alleen zijn lichaamstaal
heeft om zich uit te drukken is het belangrijk dat er goed word gekeken en geluisteren naar elk kind.
Door een kind veel individuele aandacht te geven kunnen we inspelen op de specifieke signalen van
elke baby. Het kind merkt dat het gehoord en begrepen wordt en voelt dat het er mag zijn.
Momenten dat er extra aandacht is voor individuele aandacht is tijdens eetmomenten,
verzorgingsmomenten en individuele activiteiten.
Bij oudere kinderen spelen de verzorgingsmomenten ook een grote rol in het aanbieden van
individuele aandacht. Tijdens de verzorgingsmomenten hebben de pedagogisch medewerkers extra
oog voor het kind en diens behoefte. Er wordt actief gereageerd op de interactie pogingen van het
kind er wordt sensitief responsief gehandeld.

Tijdens het verschoonmoment is een baby erg bewegelijk, maakt hoge geluiden en kijkt naar de
stickers op de muur. De pedagogisch medewerker merkt deze signalen op en zegt: ‘ja dat zijn de
eendjes op de muur, kun je ze zien?’

Uiteraard wordt er door de dag heen ook op andere momenten individuele aandacht gegeven aan
het kind. De pedagogisch medewerkers reageren op de behoeftes van het kind en bieden waar nodig
individuele aandacht, waarbij het groepsbelang niet uit het oog wordt verloren. Er is naast alle
activiteiten voldoende tijd om te rusten, te knuffelen of te praten met de kinderen.
De sfeer in de groep is warm en geborgen. Er is een welkome houding naar kinderen en ouders. Er is
aandacht voor inrichting en aankleding van de groepsruimte. Daarnaast zijn pedagogisch
medewerkers alert op anderen omgevingsfactoren, zoals temperatuur, frisse lucht en de hoeveelheid
lawaai in de groepsruimte. Met bovenstaand benoemde pedagogisch handelen van de pedagogisch
medewerkers scheppen wij een geborgen en emotioneel veilige sfeer voor elk kind waarin wij
sensitief responsief zijn naar de kinderen.
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2.1.3 Respect voor de autonomie
Zoals in onze pedagogische visie naar voren kwam vinden wij het belangrijk om het kind de ruimte te
geven om zijn eigen ontwikkeling te doorlopen. De pedagogisch medewerker erkent elk uniek kind en
diens voorkeuren. In hun handelen reageren onze pedagogisch medewerkers passend op de
behoeften maar ook de grenzen die een kind aangeeft. Als een kind bijvoorbeeld niet geknuffeld wilt
worden dan zal de pedagogisch medewerker dit ten allen tijde respecteren.
De pedagogisch medewerker toont op deze manier respect voor de autonomie van elk kind. Dit uit
zich tevens door de kinderen de kans te geven het zelf te doen en de kinderen te stimuleren om zelf
uit te proberen, een dreumes die graag zelf wilt proberen zich uit te kleden, een peuter die graag zelf
met bestek wilt eten maar ook een baby die zelf wilt omrollen.
De pedagogisch medewerker geeft het kind de tijd om dingen zelf uit te proberen en staat aan de
zijlijn om het kind een helpende hand te bieden wanneer hij het nodig heeft. Hierbij zal zij eerst tips
aan het kind geven alvorens zij het kind zal helpen. ‘’Als je gaat zitten dan is het makkelijker om je
schoenen aan te krijgen.’’
Daarnaast geeft de pedagogisch medewerker de kinderen de ruimte om zijn eigen gang te gaan en
eigen keuzes te maken, denk hierbij aan het zelf kiezen met welk speelmateriaal ze willen spelen of
welk fruit zij van het bord willen eten. In de communicatie met de kinderen zal de pedagogisch
medewerker kinderen altijd vragen om medewerking en hen niet commanderen. ‘’Zou jij de blokken
willen opruimen?’’ Verder luistert de pedagogisch medewerker naar het kind door bijvoorbeeld open
te staan voor discussie met en weerwoord van de kinderen. ‘’Waarom vind je dat?’’
Tevens bouwt de pedagogisch medewerker structurele momenten in voor kinderparticipatie
(afgestemd op leeftijd). Denk hierbij aan het meehelpen nadenken over hoe de groep voor
Sinterklaas versierd kan worden bijvoorbeeld.
De pedagogisch medewerker toont geduld voor de ideeën en oplossingen van een kind en probeert
hier indien mogelijk in mee te gaan. Onze pedagogisch medewerkers stimuleren en begeleiden
kinderen tot het uitvoeren van hun zelfbedachte plannetjes zoals als een kind bijvoorbeeld graag een
hut wilt bouwen bij de bank dan kan de pedagogisch medewerker reageren zoals: ‘’Wat een leuk
idee! Wat heb je daar allemaal voor nodig?’’ Kinderen krijgen de ruimte om zelf iets te onderzoeken
en uit te proberen. Belangrijk is dat pedagogisch medewerker complimentjes, waardering en
erkenning uiten over de ideeën, meningen en oplossingen van een kind. Op deze manier ontwikkelen
kinderen zelfvertrouwen. De pedagogisch medewerker probeert ook zoveel mogelijk de initiatieven
te volgen van het kind en toont geduld en vraagt door naar de gedachtegang van het kind. In het
doorvragen naar de gedachtes van het kind toont zij ook belangstelling naar de gevoelens en emoties
van het kind. ‘’Hoe voel jij je daarover?’’ of ‘’Hoe denk jij hierover?’’

Tijdens het fruitmoment vertelt de pedagogisch medewerker aan de kinderen dat wanneer ze klaar
zijn met fruit eten de kinderen mogen kiezen om aan tafel een knutselactiviteit te doen of vrij te
spelen op de groep. waarop een kind zegt: ‘maar juf ik wil niet binnen spelen, ik wil buitenspelen!’
De pedagogisch medewerker twijfelt even, dit stond echter niet in de planning, maar zegt dan: ‘Ik
vind dat eigenlijk wel een goed idee Milan, wie wil er nog meer naar buiten?’ een aantal kinderen
steken hun vinger op. Waarop de pedagogisch medewerker zegt: ‘ dan spreken we af dat we eerst
een half uurtje naar buiten gaan, en daarna binnen gaan knutselen of spelen.’
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2.1.4 Structuur en grenzen stellen
Binnen onze pedagogische visie hechten wij grote waarde aan structuur. Kinderen hebben behoefte
aan structuur en voorspelbaarheid. Hierdoor weten de kinderen wat zij kunnen verwachten, dit
draagt bij aan de emotionele veiligheid. Kinderen kunnen zich pas gaan ontwikkelen alvorens zij zich
veilig voelen. Bij de Sprookjesboom bieden wij deze structuur onder andere door middel van het
werken met  een vast dagschema. Gaandeweg wordt een vast dagritme geïntroduceerd. Op vaste
tijden samen eten, zingen of naar bed gaan maken een dag voorspelbaar en daarmee veilig voor een
kind. Daarnaast biedt de pedagogisch medewerker in de ochtend een overzicht aan de kinderen. Zij
verteld de kinderen welke activiteiten er die dag worden ondernomen. Dit maakt een dag voor de
kinderen voorspelbaar. Onze pedagogisch medewerkers kijken hierbij tevens ook naar de behoefte
van de kinderen en passen de dagindeling aan wanneer dat in het belang van de kinderen is. Om
jonge baby’s een gevoel van geborgenheid te geven zorgen we ervoor dat het kind op het
kinderdagverblijf hetzelfde schema kan volgen zoals thuis. Voedingsschema’s , slaapjes en rituelen
worden met ouders doorgesproken en binnen de grenzen van ons pedagogisch beleid gevolgd op het
kinderdagverblijf.
Daarnaast wordt structuur geboden door de opvang door vaste pedagogisch medewerkers. Er zijn
twee vaste pedagogisch medewerkers aangewezen per baby, volgens het vaste gezichten criterium.
Op de dag dat de baby aanwezig is, is er één van deze vaste gezichten aanwezig, naast het vaste
gezicht wordt er een vertrouwde pedagogisch medewerker ingezet.
Voor de dreumes en peuter geldt een vaste gezichten criterium van drie vaste pedagogisch
medewerkers. Als er op basis van de beroepskracht-kindratio met 3 of meer pedagogisch
medewerkers gewerkt wordt, worden maximaal 3 vaste gezichten toegewezen aan een groep met
nul-jarigen. De vaste gezichten worden bepaald per kind, niet op groepsniveau. Voorbehouden aan
ziekte en/of vakantie van medewerkers is er elke dag één van de vast gezichten aanwezig. Om de kans
van afwezigheid van een vast gezicht te minimaliseren gaan de vaste gezichten nooit tegelijkertijd
met vakantie. Het kan voorkomen dat tijdens een vakantie van een vast gezicht, het andere vaste
gezicht ziek wordt. In deze situatie van overmacht is er ten allen tijde een vertrouwenspersoon
aanwezig. De vertrouwenspersoon is een van de andere pedagogisch medewerkers die werkzaam is
op de groep naast de vaste gezichten, de kinderen kennen deze pedagogisch medewerker goed.
Binnen de groep zorgen onze pedagogisch medewerkers ervoor dat de groepsruimte zoveel mogelijk
geordend is en het speelgoed op een overzichtelijke manier is opgeborgen. Op de groep zijn hoeken
aanwezig waar kinderen afgebakend kunnen spelen. Door deze manier van werken hebben kinderen
geen overdaad aan prikkels en materialen waardoor het makkelijker is om zich op het spelen te
concentreren.
Kinderen hebben zoals eerder al benoemt behoefte aan structuur, het aanbieden van grenzen en
regels draagt bij aan deze structuur. De kinderen krijgen binnen De Sprookjesboom een aantal regels,
waarbij we de leeftijd en de (on)mogelijkheden van het kind nauw in het oog houden. De regels
worden aangeleerd aan de kinderen door ze regelmatig te herhalen en aan kinderen wordt gevraagd
of ze de regel nog kennen, zoals: ‘’wat doen we voordat we gaan eten?’’. Door het aangeven van
grenzen weet een kind wat er van hem verwacht wordt en krijgt het de mogelijkheid dingen ‘goed te
doen’. Dit geeft een kind zelfvertrouwen en het gevoel erbij te horen.
Binnen het hanteren van de regels en omgangsvormen vinden wij het ook zeer belangrijk dat onze
pedagogisch medewerkers voorbeeld gedrag hierin vertonen. Als de pedagogisch medewerker van de
kinderen verwacht dat zij met een rustige stem praten op de groep dan zal de pedagogisch
medewerker dit zelf ook moeten toepassen. Verder is de pedagogisch medewerker binnen haar
communicatie naar de kinderen eerlijk en maakt zij alleen beloftes als zij deze ook waar kan maken.

Tijdens het vrij spel rennen er een aantal kinderen door de ruimte, waarop de pedagogisch
medewerker zegt: ‘ik zie allemaal kinderen rennen. Als jullie binnen rennen kunnen jullie tegen
andere kinderen aankomen die aan het spelen zijn en kunnen er ongelukjes ontstaan. Vervolgens
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spreekt ze een van de kinderen aan en zegt: ‘Dex, waar mogen wij rennen?’ waarop het kind naar
buiten kijkt en zegt: ‘buiten!’. ‘heel goed Dex, buiten mogen we rennen. Als we met z’n alle het
speelgoed opruimen kunnen we daarna buiten spelen.’

Binnen de Sprookjesboom vinden wij het van groot belang dat de kinderen positief benaderd worden
en gaan er van uit dat kinderen het ook graag ‘goed willen doen’. Dit uit zich in ons pedagogisch
handelen in het benoemen van gewenst gedrag in plaats van ongewenst gedrag. Het benoemen van
het gedrag in plaats van het kind oftewel ongewenst gedrag wordt op een positieve manier
omgebogen. Een voorbeeld; een kindje rent door de groep, in plaats van te zeggen; ‘’’ij mag niet
rennen binnen’’ zeggen wij ‘’binnen lopen wij.’’ Tevens wordt gewenst gedrag beloond en
gestimuleerd. Kinderen krijgen complimentjes en positieve reacties op gewenst gedrag. In situaties
waarin een kind ongewenst gedrag laat zien dat zich niet om laat buigen, zullen wij het kind er op
aanspreken. We leggen kort en duidelijk uit waarom dit gedrag niet goed is. Als na een aantal keren
waarschuwen en duidelijk vertellen dat dit niet gewenst is dan nemen we andere maatregelen. Deze
kunnen variëren van het kind even apart zetten, het spelletje waarmee het kind bezig is even
wegleggen of het aanbieden van een andere activiteit. Elk van deze mogelijkheden gaat gepaard met
een uitleg van een pedagogisch medewerker. Zij maakt het altijd ‘weer goed’ met het kind. Als zich
een dergelijke situatie heeft voorgedaan wordt dit altijd met de ouders besproken.

Nadat de pedagogisch medewerker een kind al twee keer heeft aangesproken op het gooien van het
speelgoed auto zegt ze: ‘Stella ik heb je nu al 2 keer uitgelegd dat je met de auto op het speelkleed
of op de grond mag spelen. Omdat ik nog steeds zie dat je de auto door de ruimte gooit, wil ik dat je
even op deze stoel gaat zitten, zodat je kan nadenken en mij zo meteen kan vertellen wat er gebeurd
als je met de auto gooit en wat je zo meteen anders kunt doen’.

12
Versie februari 2022



2.1.5 Praten en uitleggen
De pedagogisch medewerkers communiceren voortdurend met de kinderen waarin zij hen voorzien
van uitleg en het handelen van zowel henzelf als dat van de kinderen benoemen. Op deze manier
worden de omgeving en gebeurtenissen die zich hierin afspelen voorspelbaar voor de kinderen. Een
belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de interactie tussen de pedagogisch medewerkers en kinderen
gelijkwaardig is en dat de pedagogisch medewerker mét de kinderen praat en niet tegen de kinderen.
Bij De Sprookjesboom wordt deze interactievaardigheid concreet toegepast in de praktijk op de
volgende manieren; door te reageren op de contactinitiatieven van kinderen en gaan hierop in door
een gesprek met de kinderen aan te gaan. ‘’Ben je naar de dierentuin geweest? Wat leuk! Wat heb je
daar allemaal gezien?’’ Onze pedagogisch medewerkers voeren regelmatig alledaagse gesprekjes met
de kinderen.
De pedagogisch medewerkers luisteren daarnaast oprecht naar de kinderen, zij laten zien dat ze de
kinderen hebben gehoord door non-verbale en verbale communicatie en komen altijd met een
reactie, door bijvoorbeeld door te vragen, antwoord te geven op een vraag of het verhaal samen te
vatten. Kortom de pedagogisch medewerkers voeren echten gesprekken met kinderen. ‘’Dus je hebt
gister pannenkoeken gegeten met stroop, kreeg je broertje ook een pannenkoek?’’
Verder stemt de pedagogisch medewerker de inhoud en taal af op de interesse en het
ontwikkelingsniveau van het kind, moedigt zij het kind aan om gedachtes, ideeën en gevoelens te
verwoorden. Gedurende de dag lezen onze pedagogisch medewerkers regelmatig voor aan de
kinderen.
Daarnaast helpt de pedagogisch medewerker de kinderen om hun verhaal te vertellen. Hierbij heeft
zij oog voor de taalontwikkeling. Zo kan zij bijvoorbeeld een andere vraag stellen als zij merkt dat het
kind het moeilijk vindt om op de eerste vraag te antwoorden. Als kinderen extra ondersteuning nodig
hebben in hun taalontwikkeling dan bieden onze pedagogisch medewerkers dat door: Het spreek
tempo te vertragen, individuele aandacht te geven, extra herhaling en non-verbale ondersteuning,
door een vrolijke sfeer te scheppen rondom taal en door vaste taal bij rituelen aan te bieden.
Verder praten onze pedagogisch medewerkers zelf in correct Nederlands.

Binnen het benoemen van haar handelingen aan de kinderen vertelt zij  de kinderen wat zij doet
maar geeft ook vooraf aan wanneer zij iets van plan is om te gaan doen. Indien de situatie het toelaat
wacht zij eerst de reactie van het kind af. Dit kunnen kleine verklaringen zijn zoals; ‘’Ik ga even fruit
snijden’’ tot verklaringen die iets zeggen waarom kinderen iets moeten doen zoals;  ‘’Wij gaan met
zijn allen opruimen zodat we daarna aan tafel fruit kunnen eten’’. Ten slotte maakt de pedagogisch
medewerker gebruik van haar communicatieve vaardigheden waardoor er succesvol
gecommuniceerd kan wordt zoals: lichaamstaal, uitstraling, spreektoon en reactie.

Tijdens een creatieve activiteit laat een kind enthousiast zien wat hij heeft gemaakt en zegt: ‘kijk juf
dit is een monster!’. In plaats van dat de pedagogisch medewerker alleen benoemt dat ze het mooi
vind zegt ze: ‘dat heb jij knap gemaakt, ik zie allemaal verschillende kleuren en lijnen en daar een
rondje en daar een vierkant. Maar vertel is waar heb jij de gevaarlijke tanden van het monster
getekend?’ het kind begint enthousiast te vertellen.
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2.2.1 Mentorschap
Naast de interactievaardigheden die we bij De Sprookjesboom toepassen om emotionele veiligheid te
bieden aan de kinderen, maken wij ook gebruik van mentoren. Elk kind en zijn ouders krijgen binnen
De Sprookjesboom een mentor toegewezen. Ouders krijgen tijdens het intake gesprek mondeling te
horen wie de mentor van hun kind is. Deze mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders en kind
bij vragen. Daarnaast is de mentor verantwoordelijk voor het observeren van het kind. Over de
manier van observeren en de frequentie hiervan kunt u meer lezen in ons hoofdstuk: 3.7.1
Observeren.
Verder is de mentor verantwoordelijk voor de overdracht naar school en de buitenschoolse opvang
na schriftelijke toestemming van de ouder. Door het werken met mentorschap ontstaat de kans om
een vertrouwensband op te bouwen tussen kind, ouder en pedagogisch medewerker. Daarnaast zijn
er korte lijnen door een direct aanspreekpunt.

2.2.1 Sociale vaardigheden
Kinderopvang De Sprookjesboom hecht veel waarde aan een klimaat van samenhorigheid in de groep
waar ieder kind waardering krijgt en het recht heeft zichzelf te zijn. In de onderlinge contacten
worden verwacht dat kinderen met respect met elkaar omgaan. Wij streven naar een huiselijke,
ongedwongen open sfeer. Kinderen gaan onderling ook banden aan en daar heeft De Sprookjesboom
aandacht voor. Het is belangrijk dat kinderen in contact staan met leeftijdsgenootjes zodat ze de
mogelijkheid hebben om deze banden op te bouwen en te onderhouden. Wij hanteren kleine
groepen binnen ons kinderdagverblijf en maken gebruik van diverse leefruimten zodat kinderen de
kans krijgen in een kleine groep te spelen, hierdoor wordt de huiselijke ongedwongen en open sfeer
gestimuleerd.
De Sprookjesboom biedt de kinderen mogelijkheid tot het sociaal vaardig worden. Enerzijds leren we
ze weerbaar te worden door voor zichzelf op te komen, anderzijds leren zij zich aanpassen en
rekening te houden met hun omgeving. Respect leren hebben voor jezelf en voor anderen is hierbij
een belangrijk middel. Wij stimuleren de sociale vaardigheden op de volgende manier:
Rekening houden met de ontwikkelingsfases: Bij het aanleren van sociale vaardigheden houden we
rekening met de verschillende ontwikkelingsfases waarin een kind zich bevindt. We vragen niet meer
van een kind dan er gezien de leeftijd en de geaardheid van het kind verwacht mag worden. Een baby
is nog geheel op zichzelf en zijn eigen behoeften gericht. Hierbij gaat het om kennis maken met
andere baby’s terwijl bij dreumesen naast elkaar spel en bij peuters samenspel wordt gestimuleerd.
Sociale vaardigheden baby’s stimuleren: De Sprookjesboom laat baby’s regelmatig op een veilige
manier in elkaars directe omgeving spelen, zodat ze naar elkaar kunnen kijken en elkaar kunnen
aanraken. Hierbij kan een pedagogisch medewerker ondersteunen door te benoemen wat de
kinderen zien en gevoelens te benoemen.
Sociale vaardigheden dreumes stimuleren: Dreumesjes zijn druk bezig het eigen ik te ontdekken.
Doordat kinderen ruimte nodig hebben hen pas ontdekte ‘ik’ te oefenen zijn er niet veel regels, maar
de regels die er wel zijn moeten wel consequent worden nagegaan. Om kinderen een veilig kader te
bieden. Denk hierbij aan regels zoals; niet slaan. Ook in het spel met anderen kinderen is de dreumes
nog volledig op zichzelf gericht, er wordt vaak naast elkaar gespeeld met hetzelfde materiaal. Elk kind
heeft echter zijn eigen spel. Wij benoemen het spel van andere kinderen zodat de dreumes zich
bewust wordt van de kinderen om hem heen: ‘’Kijk eens, Joep is ook aan het tekenen’. Dreumes
pakken daarnaast speeltjes nog zonder blikken of bozen van een ander af. Ons handelen is erop
gericht problemen in het naast elkaar spelen tijdig om te buigen, bijvoorbeeld door het bieden van
een alternatief speeltje waar afpakken dreigt of kinderen om de beurt ergens mee te laten spelen, in
plaats van het (nog onmogelijke) samenspel met een speeltje. ‘ik zie dat jij heel graag met de auto wil
spelen, maar ik zie dat Amir deze al in zijn hand heeft en hier mee aan het spelen is. Als Amir klaar is
mag jij er mee spelen. Wil je in de tussentijd even met de treinbaan spelen?’
Sociale vaardigheden peuters stimuleren: Een peuter heeft zijn ‘ik’ ontdekt en kan begrijpen dat er
naast dat ‘ik’ ook een ‘jij’ bestaat. Peuters kunnen nu leren samen te spelen. Wij stimuleren het
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samen spelen door kinderen aan te moedigen om samen een activiteit te doen, elkaar te helpen en
samen kleine taakjes uit te voeren: ‘Olivia en Sophie, kunnen jullie samen de tafel afruimen?’.
Daarnaast kan het samenspel van peuters gestimuleerd worden door tijdens vrij spel kinderen de
keuze te geven om in een bepaalde hoek te spelen of met bepaald speelgoed te spelen. Doordat er
telkens maar 2 tot 3 kinderen met hetzelfde speelgoed spelen worden ze leren ze onder andere om
samen te werken, te delen en op hun beurt te wachten.
Tijd voor jezelf: Naast het stimuleren van het spel naast/met ander, geven we de kinderen regelmatig
de gelegenheid ergens even alleen mee te laten spelen, zonder rekening te hoeven houden met een
ander. Wij stimuleren kinderen om zelf aan te geven wanneer zij behoefte hebben aan tijd voor
zichzelf, dit doen wij door het gevoel en gevolg voor het kind te benoemen. Ook dit is een belangrijke
sociale vaardigheid.
Aan het einde van de dag ziet een pedagogisch medewerker dat een kind niet makkelijk meer tot
spel komt. Het kind pakt telkens speelgoed af waardoor ruzie met andere kinderen ontstaat. Nadat
de pedagogisch medewerker het kind  heeft aangesproken op zijn gedrag zegt ze: ‘Ik zie aan je
gezicht dat je het nu niet zo leuk vind om met Nino en Jax te spelen, klopt dit?’ het kind knikt,
waarop de pedagogisch medewerker zegt: ‘is het een idee om even alleen op het autokleed te
spelen?’ het kind loopt enthousiast naar het autokleed toe.

Conflicten in het samenspel: In het spel met elkaar worden kinderen zich bewust van zichzelf en hun
identiteit. We proberen in het samen spelen een sfeer van competitie te voorkomen en prijzen ieder
kind afzonderlijk om wat het kan, zodat ieder zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt in het
samenzijn met anderen. Het voorkomen van een sfeer van competitie doen wij door alle kinderen bij
het spel te betrekken en door de kinderen niet te prijzen omdat ze winnen, maar omdat ze zo leuk
meedoen: ‘Proberen is leren’. Echter kunnen kinderen onderling ruzie krijgen. Het hangt van de
ontwikkelingsfase af hoe we reageren. Bij jonge kinderen grijpen we direct in. We komen
tussenbeide, benoemen de oorzaak van het conflict en bieden een oplossing om rustig verder te
kunnen spelen. Peuters proberen we hun conflicten zelf te laten oplossen. Lukt dit niet dan helpen we
door de emoties van de kinderen te benoemen en te achterhalen waardoor het conflict is ontstaan.
We helpen zoeken naar mogelijke oplossingen en beëindigen onze tussenkomst niet voordat deze
gevonden is. Ook het ‘goed maken’ met elkaar hoort erbij.
Tijdens een vrij spelmoment spelen twee kinderen in de poppenhoek. Twee kinderen willen op
hetzelfde moment achter het fornuis staan, waarbij de kinderen elkaar aan de kant proberen te
duwen. De pedagogisch medewerker reageert hierop door te zeggen: ‘oh wat gebeurd hier, ik zie dat
jullie allebei achter het fornuis willen staan, maar dat past niet met z’n tweeën. Hoe kunnen we dit
oplossen?’ een van de meisjes zegt met een boos gezicht: ‘ik wil eerst!’. Waarop het andere meisje
zegt: ‘maar ik was er eerder?’ De pedagogisch medewerker besluit in te grijpen en zegt: ‘We spreken
af dat Zara eerst achter het fornuis mag spelen, was zij was er als eerst. Als de grote wijzer op de 5
staat dan is het Amber haar beurt.’

Interactie tussen kinderen onderling stimuleren: Door de interactie tussen de kinderen onderling te
stimuleren worden de sociale vaardigheden versterkt door de pedagogisch medewerker.
Zoals in onze visie naar voren kwam vinden wij het belangrijk dat ieder kind naar zijn eigen behoeften
wordt behandeld. Dit doen wij ook binnen het stimuleren van de interacties tussen kinderen
onderling. Allereerst zorgen onze pedagogisch medewerkers voor een goede introductie van nieuwe
kinderen in de groep, evenals kinderen die afscheid nemen van de groep. Voor beide momenten
wordt een gezamenlijk en gezellig moment gecreëerd rekening houdend met de individuele behoefte
van het kind. Gedurende de dag bevorderen onze pedagogisch medewerkers actief interacties tussen
kinderen door situaties te creëren die dit gedrag uitlokken. Zij bieden gezamenlijke activiteiten
waardoor de sociale vaardigheid wordt gestimuleerd en kinderen de kans krijgen hiermee te
experimenteren. Denk hierbij aan het doen van groepsspelletjes zoals: verstoppertje maar ook
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tafelmomenten waarin groepsgesprekken worden gehouden met de kinderen. De pedagogisch
medewerker geeft de kinderen de ruimte om met elkaar te spelen maar ook naast elkaar. De
pedagogisch medewerker observeert het samenspel en geeft daar waar nodig begeleiding, door
vragen te stellen, mee te spelen of de kinderen op weg te helpen. Zij vragen de kinderen of zij met
hun spel rekening houden met de andere kinderen, waardoor bewustzijn van de groep ontstaat. Zij
stellen vragen over andermans gevoelens wanneer er een kindje verdrietig is door het handelen van
een ander kindje: ‘’Hoe kwam dit? En hoe kunnen wij dit oplossen?’’.
De pedagogisch medewerker geeft de kinderen complimentjes over het samenspel en het maken van
contact initiatieven. ‘’Wat heb jij Leo goed geholpen!’’ In het handelen laat de pedagogisch
medewerker waardering voor de verschillen van kinderen zien. Dit doet zij door tijdens activiteiten de
verschillen tussen kinderen te onderzoeken zoals: ‘’Wie heeft er blauw ogen, wie heeft er bruine
ogen?’’ Maar ook door dit tijdens vrij spelen bij kinderen onder de aandacht te brengen zoals:
‘’Mattias kan heel goed treinen bouwen, zullen we hem vragen om te komen helpen?’’ of ‘’Bo vindt
het moeilijk om zijn schoen aan te krijgen dat is niet erg dan gaan we hem even helpen.’’
De pedagogisch medewerker laat een voorbeeldrol zien ten aanzien van sociaal handelen, door
bijvoorbeeld ’’’Goedemorgen, dankjewel, alsjeblieft‘’ te zeggen.
De pedagogisch medewerker richt de aandacht van de kinderen op elkaar. Door bijvoorbeeld te
zeggen, ‘kijk eens wat Femke aan het bouwen is’. De pedagogisch medewerker stimuleert de kinderen
om naar elkaar te luisteren. Ten slotte helpt de pedagogisch medewerker de kinderen in de
communicatie naar elkaar de emoties te benoemen en ondersteund zij positief bij een conflict. ‘Als je
het niet leuk vind dat vind dat .. jouw blokkentoren om stoot dan zeg je; stop hou op! Dit vind ik niet
leuk’
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2.2.2 Persoonlijke competentie & zelfontplooiing
Zoals in onze visie naar voren komt zien wij het als onze taak om kinderen de juiste randvoorwaarden
te bieden zodat zij zich optimaal en op hun eigen manier kunnen ontwikkelen. Binnen ons dagelijks
handelen proberen wij dit zo goed mogelijk tot uiting te laten komen. Wij bieden kinderen diverse
kansen om zichzelf te ontwikkelen en zelf te ontplooien, zodat ze hun talenten leren kennen en
uitbreiden en optimaal zichzelf kunnen worden. Elk kind heeft de drang in zich om zich te ontwikkelen
en doet dat op zijn eigen manier. Kinderen ontplooien zich op basis van aanleg en temperament. De
Sprookjesboom gelooft dat elk kind met zijn eigen talenten en karakter wordt geboren. Vanuit de
emotionele veiligheid die kinderen ervaren kunnen ze initiatieven ontplooien, naar vermogen
inbrengen hebben, met eigen mogelijkheden experimenteren en exploreren. De Sprookjesboom
vindt het belangrijk dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om te experimenteren en te exploreren
zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en positieve ervaringen kunnen opdoen op nieuwe
terreinen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het belang dat wij hechten aan de variatie van speelmaterialen.
Kinderen ontdekken zo de verschillende eigenschappen en mogelijkheden van het speelmateriaal. Wij
passen de interactievaardigheid: ontwikkelingsstimulering toe om de persoonlijke competenties en
de zelfontplooiing zo optimaal mogelijk te benutten. Bij De Sprookjesboom stimuleren wij de
ontwikkeling op alle ontwikkelingsgebieden door de onderstaande punten:
Manier van communiceren met kinderen: Wij spreken kinderen aan op hun eigen mogelijkheden en
eigen kunnen. Elk kind blinkt uit in een handeling of vaardigheid, wij laten het kind zien dat dit zijn
kwaliteit is. Tevens stimuleren wij de kinderen nieuwe dingen te proberen binnen de mogelijkheid
van hun ontwikkeling. Het geven van complimenten wanneer zij een nieuwe vaardigheid eigen maken
en zich verder ontwikkelen is hierbij van essentieel belang.
Het aanbieden van een grote verscheidenheid aan activiteiten: Elk kind heeft zijn eigen talenten en
kwaliteiten. Door een grote verscheidenheid aan activiteiten aan te bieden, bieden wij de kinderen
de mogelijkheid om hun eigen talent en kwaliteit te ontdekken. Er wordt niet alleen geknutseld maar
ook muzikale, lichamelijk en cognitieve activiteiten aangeboden. Tevens heeft buiten spelen een
belangrijke rol. Dit vinden we belangrijk omdat buitenspelen niet alleen gezond is, maar ze op deze
manier ook dingen leren zoals welke verschillende jaargetijden er zijn. Verder draagt buitenspelen
ook bij aan de motorische, sociale, cognitieve en creatieve vaardigheden van het kind.
Kijken naar het unieke kind: Zoals hierboven al wordt beschreven heeft elk kind zijn eigen talenten en
kwaliteiten. Ook het ontwikkelingsniveau verschilt per kind, daarom kijken de pedagogisch
medewerkers altijd naar wat het kind nodig heeft en proberen ze hierop in te spelen. Dit doen ze
bijvoorbeeld door een andere soort moeilijkheidsgraad van puzzels te geven.
Uitbreiden van spel: De pedagogisch medewerker begeleid het kind in zijn spel en / of activiteit en
breid dit uit zodat het kind een stapje verder maakt in de ontwikkeling. De pedagogisch medewerker
speelt daarom regelmatig mee met de kinderen.
In gesprek gaan met de kinderen: De pedagogisch medewerkers gaan actief in gesprek met kinderen
door open vragen te stellen, kinderen uit te dagen tot redeneren, overleggen en stimuleren zelf met
een oplossing te komen.
Tijdens het buitenspelen  zegt een kind tegen de pedagogisch medewerker: ‘kijk is juf, die
heb ik gevonden!’ de pedagogisch medewerker reageert door te zeggen: ‘echt waar heb jij
die op de grond gevonden? Waar komt het blaadje nou vandaan?’

Aanmoediging: De pedagogisch medewerker moedigt aan om door te zetten en geeft hierbij
veelvuldig complimenten en ondersteunende opmerkingen, zoals; “goed zo”, “ja, als je het zo doet
gaat het goed!”
Mogelijkheid bieden tot het zelf oefenen: De pedagogisch medewerkers biedt voldoende gelegenheid
tot leren door het ‘zelf doen’, denk hierbij bijvoorbeeld aan een peuter dat zelf zijn jas probeert aan
te doen. De pedagogisch medewerker geeft daarnaast elk kind de ruimte om te spelen en zelf het
spel te bepalen.

17
Versie februari 2022



Geplande en ongeplande leermomenten: De pedagogisch medewerker maakt gebruik van de
mogelijkheden die zich voordoen tijdens de dagelijkse begeleidingsmomenten om kinderen te
stimuleren. Oftewel het aangrijpen van ongeplande leermomenten, soms gebeurt het dat de
pedagogisch medewerkers geen activiteit of leermoment gepland hebt, maar dat door een vraag of
opmerking van een kind een leermoment ontstaat. De pedagogisch medewerker grijpt deze kans en
draait de situatie om naar een leermoment. Voorbeelden zijn, een kindje benoemt een kleur van de
beker die hij krijgt. De pedagogisch medewerker speelt hierop in door de andere kleuren van de
bekers gezamenlijk met de kinderen te benoemen. De pedagogisch medewerker pikt signalen op van
de kinderen en maakt hier een spelenderwijs, kort en leuk leermoment van.
Ruimte vrijlaten voor initiatieven van het kind: De activiteiten kennen geen begin en eindtijd. Wij
hechten veel waarde aan de eigen ideeën en initiatieven van de kinderen. Onze activiteiten worden
ingedeeld naar aanleiding van deze ideeën en initiatieven. De pedagogisch medewerker laat het kind
vrij om ‘fouten’ te maken of een heel eigen soort spel/creatie te scheppen maar ook door
problemen/conflicten zelf op te lossen. Daarnaast is de pedagogisch medewerker zich ervan bewust
dat als ze het kind aan nieuwe materialen, technieken en ideeën bloot stelt, het kind op een
uitdagende, creatieve maar vooral positieve manieren haar persoonlijke competentie kan
ontwikkelen op allerlei verschillende ontwikkelingsgebieden. Dit betekent dat er tijdens een creatieve
activiteit verschillende materialen op tafel worden gelegd, zoals verschillende soorten papier, lijm,
verf en kleurpotloden. Hierbij is er geen eindopdracht is maar kinderen zelf mogen experimenteren.
Er is voldoende ruimte voor elk individu: Binnen de groepsregels en het groeps ritme wordt er ruimte
gecreëerd voor ieder kind om zichzelf te kunnen zijn. Tijd voor zichzelf maar ook voor individuele
aandacht van de pedagogisch medewerker. Ons uitgangspunt is om kinderen persoonlijke en
individueel te benaderen, alleen op de groepsmomenten de gehele groep aan te spreken indien dit
noodzakelijk is. Deze persoonlijke benadering draag bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de eigen
‘ik’.
De omgeving van het kind: De pedagogisch medewerker draagt zorg voor een uitdagende en
stimulerende omgeving voor het kind. Hierbij kijken zij naar de behoefte van de kinderen en passen
hier de inrichting en de materialen waar nodig op aan.
De kinderen zitten aan tafel als er opeens een kind naar buiten wijst en ‘’Wow, kijk daar!’’ roept. De
pedagogisch medewerker kijkt naar buiten en ziet dat het kind naar een regenboog wijst. ‘’Dat is
mooi! Wat zie je daar?’’ vraagt de pedagogisch medewerker. ‘’Ik weet niet hoe dat heet.’’ benoemt
het kind. ‘’Weet iemand hoe dat heet?’’ vraagt de pedagogisch medewerker aan de andere
kinderen. ‘’Ja ik weet het dat is een regenboog!’’ ‘’Welke kleuren zien jullie in de regenboog?’’ ‘’Ik zie
rood en blauw en geel!’’ ‘’Ja wat goed gezien van jou!’’ ‘’Weten jullie wat vanmiddag gaan wij ook
een regenboog maken, vinden jullie dat een goed idee?’’ ‘’Ja! Reageren de kinderen enthousiast.

Samenvattend proberen we ervoor te zorgen dat elk kind naar zijn eigen mogelijkheden ‘uit de verf’
komt. We hebben oog voor elk kind en waarderen elk kind om wie het is. Hieronder worden de
verschillende ontwikkelingsgebieden behandeld.

2.2.3 Motorische ontwikkeling
De motorische ontwikkeling is de basis van alle ontwikkelingsgebieden van een kind. Een kind heeft
motorische vaardigheden nodig om de wereld om zich heen te gaan ontdekken en begrijpen. De
motorische vaardigheden worden vaak onderverdeeld in de grove motoriek en fijne motoriek.
Bewegingen als lopen, kruipen en een bal schieten vallen onder de grove motoriek. Bewegingen waar
vaak meer aandacht of concentratie voor nodig zijn, zoals plakken, tekenen of veters strikken, zijn
onder fijne motoriek te scharen. De grove en fijne motoriek zijn nauw met elkaar verbonden.
Kinderen moeten vaak bepaalde vaardigheden binnen de grove motoriek beheersen, voordat zij toe
zijn aan bepaalde activiteiten binnen de fijne motoriek. Er worden diverse activiteiten aangeboden
die de motorische ontwikkeling stimuleren, denk hierbij aan kleuren, kralen rijgen en zowel verven als
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dansen, estafette en tikkertje.

De motorische ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar
Baby’s zijn voornamelijk bezig met het ontdekken van het lichaam. Zij zijn voornamelijk bezig met het
verkennen en ontdekken van het eigen lichaam: wat kan ik hier allemaal mee? Zo kunnen zij
gefascineerd naar de eigen handen kijken of de voetjes heen en weer bewegen over het zachte kleed
wat zo fijn voelt. Kortom, ze zijn met name actief op sensomotorisch gebied en ontdekken zichzelf en
de omgeving door middel van de zintuigen.  Hoe ouder ze worden hoe meer motorische
vaardigheden ze vergaren. Dit begint bij het optillen van het hoofd, maar breid zich steeds verder uit
zoals het vasthouden van een beker. De dreumes gaat oefenen met steeds ingewikkeldere motorische
bewegingen zoals rennen en het aan- en uitkleden en zelf eten en drinken. Kinderen in de
dreumesleeftijd zullen activiteiten van volwassenen steeds meer na gaan doen in spelvorm. De
peuter maken zich de motorische ontwikkelingen eigen door alles zelfs te willen doen. Hierdoor
zullen zij de vaardigheden die zij als dreumes hebben geoefend nu steeds beter zelfstandig kunnen
uitvoeren. Peuters zijn zich tevens steeds bewuster van hun eigen gevoelens en behoeftes en zullen
ook gaan oefenen met naar de wc gaan.

Wij stimuleren de ontwikkeling van de motorische ontwikkeling van baby’s op de onderstaande
manier:

- Baby’s worden op de grond of in de grond box gelegd, zowel op de rug als de buik. Op deze
manier hebben ze bewegingsvrijheid en kunnen ze oefenen met de motorische ontwikkeling.

- Door het aanbieden van sensomotorisch materiaal, zoals een rammelaar of een voelboekje.
- Door baby’s op een speelkleed te leggen waar verschillende soorten speelmaterialen liggen.

Denk hierbij aan blokken, ballen en ringen. Op deze manier stimuleren wij baby’s om te
grijpen, omrollen, tijgeren en kruipen.

- Door samen met baby’s te bewegen op muziek.

Wij stimuleren de ontwikkeling van de motorische ontwikkeling van dreumesen op de onderstaande
manier:

- Door buiten te spelen zodat kinderen de gelegenheid krijgen om te rennen, klimmen en
(loop)fietsen.

- Door het aanbieden van constructiemateriaal, zoals lego en duplo.
- Door het aanbieden van knutselactiviteiten, waarbij knippen, plakken en scheuren centraal

staat om zo op deze manier de fijne motoriek aan te spreken.

Wij stimuleren de ontwikkeling van de motorische ontwikkeling van peuters op de onderstaande
manier:

- Peuters de mogelijkheid te geven dingen te doen, zoals het zelf aan en uitkleden of het
smeren van een boterham.

- Door buiten te spelen zodat kinderen de gelegenheid krijgen om te rennen, klimmen en
fietsen.

- Door het aanbieden van knutselactiviteiten. Denk daarbij aan activiteiten waarbij een
prikpen, schaar en lijm gebruikt worden om op deze manier de fijne motoriek te stimuleren.

- Door het aanbieden van constructiemateriaal, zoals lego en duplo.
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2.2.5 Taalontwikkeling
Spraak en taal is een belangrijk onderdeel binnen de algehele ontwikkeling van kinderen. Door middel
van communicatie zijn wij in staat onze behoeftes, voorkeuren en emoties te uiten. Taal neemt
daarom een belangrijke deel van ontwikkeling van het kind in. Kinderen begaan in de leeftijdsfase van
0-4 jaar een grote groei door wat betreft hun taalontwikkeling. In onderstaande alinea gaan wij hier
verder op in. Vervolgens zal worden beschreven op welke manier wij de taalontwikkeling stimuleren
in de praktijk.

De taalontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar
Door het benoemen van de handelingen kunnen kinderen de koppeling tussen een handeling en een
woord maken. Samen praten is belangrijk. Logisch want door samen te praten, ontwikkelen kinderen
hun taalvaardigheid. Activiteiten lokken bewust interactie uit, tussen kinderen onderling en met de
pedagogisch medewerkers. Tijdens interactiemomenten wordt er taal aangeboden, de pedagogisch
medewerkers lokken de kinderen uit om de taal te gebruiken en reageren op hun reacties. Zingen
vergroot de woordenschat en door het ritme van het liedje en het plezier van zingen wordt het door
kinderen niet als leeractiviteit ervaren, oftewel spelend leren. Ondanks het feit dat baby’s nog niet
kunnen praten is het horen van gesproken taal heel belangrijk voor de emotionele veiligheid. Als er
iemand in hun buurt is die vertelt wat er om hen heen gebeurt voelt dit voor baby’s vertrouwd en
kunnen zij zich voorbereiden op wat er komen gaat. Voorbeeld: ‘’Ik ga nu je billen schoonmaken er
komt een koud doekje aan.’’ Baby’s maken over het algemeen eerst nog alleen op een non-verbale
manier contact d.m.v. oogcontact. Hierna zullen zij steeds meer geluid gaan maken en ook contact
proberen te maken door gebruik te maken van klanken dit gebeurt meestal als een kind ongeveer 7
maanden is. Als kinderen één jaar zijn gaat het kind naast klinkers ook medeklinkers gebruiken
waarmee dan het eerste woordje gevormd zal worden. Kinderen begrijpen in deze fase ook steeds
meer woorden en gaan beseffen dat alles om hen heen een naam heeft. Dit leren zij ook door het
kijken en imiteren van gesproken taal. Een dreumes gaat van één woord zinnen naar korte zinnen van
2 of 3 woorden in zijn taalontwikkeling.
Als kinderen de leeftijd van 2 jaar bereiken zal de woordenschat zich nog verder uitbreiden. Kinderen
kunnen nu al echt ‘’gesprekjes’’ voeren met anderen en gebruiken hierbij vier- en vijfwoord zinnen.
Verder zijn peuters volop bezig met het benoemen van kleuren en het oefenen van de grammatica
regels. Hierbij is een positieve stimulans en begeleiding van de pedagogisch medewerker van groot
belang.

Wij stimuleren de taalontwikkeling van baby’s op de volgende manieren:
De taalvaardigheden van baby’s worden voornamelijk gestimuleerd door non-verbaal contact, zoals
het maken van oogcontact.
Door het lezen/kijken van boekjes. Voor baby’s wordt er gekozen voor een boekje met plaatjes.
Door het zingen van liedjes en begrippen woorden waar mogelijk uit te beelden.
Door het benoemen van alle eigen handelingen, de handelingen van de kinderen en bepaalde
gebeurtenissen.
Door te het reageren op de contactinitiatieven, zoals klanken en geluiden die de baby’s maken.
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Wij stimuleren de ontwikkeling van de taalontwikkeling van dreumesen op de onderstaande manier:
Door het lezen/kijken van boekjes. Voor dreumesen wordt er gekozen voor een boekje met
voornamelijk plaatjes.
Door het zingen van liedjes en daarbij begrippen woorden waar mogelijk uit te beelden.
Door het benoemen van alle eigen handelingen, de handelingen van de kinderen en bepaalde
gebeurtenissen.
Door te het voeren van kleine gesprekjes. Door in te gaan op het contact initiatief van het kind en
door het stellen van vervolgvragen en samenvatten een dialoog aan gaat. ‘wat leuk dat je gister naar
Oma bent gegaan en wat heb je daar gedaan?’
Door het geven van kleine opdrachtjes: ‘geef je schoenen maar aan mij’ of ‘leg het blokje maar in de
bouwhoek’.

Wij stimuleren de ontwikkeling van de taalontwikkeling van peuters op de onderstaande manier:
Door te stimuleren in het gebruik van de juiste grammatica. Wanneer een kind zegt: ’ik roepde heel
hard!’’, reageert een pedagogisch medewerker hierop door dit niet af te keuren maar zal in plaats
daarvan het juiste woord in haar reactie benoemen. ‘’Riep jij heel hard?’’
Door het voeren van gesprekken en het voorleggen van kleine vraagstukken.
Door het interactief voorlezen, waarbij de pedagogisch medewerker zoveel mogelijk vragen stelt: ‘wat
voor dier is dit?’ en ‘wat voor geluid maakt een koe?’
Door het spelen van gezelschapsspellen waarin kleuren of begrippen voorkomen, zoals Lotto of
memory.
Door interactief voorlezen. Dit betekent dat de pedagogisch medewerker de kinderen de kans geeft
om zelf te reageren en te praten over wat ze in het boek zien. Voorlezen stimuleert de woordenschat
en oefent kinderen in begrijpend luisteren. Voor peuters wordt er gekozen voor een boekje met een
verhaallijn.

2.2.6 Cognitieve ontwikkeling
De cognitieve ontwikkeling heeft betrekking op het opslaan, verwerken, terughalen en toepassen van
kennis en informatie. Samenvattend zou je kunnen stellen dat de cognitieve ontwikkeling het proces
van leren is. Kinderen leren door te kijken, horen , ruiken, proeven, voelen en alles uit te proberen.
Alle informatie en prikkels die zij hierbij verkrijgen slaan zij op om op een later moment weer te
kunnen gebruiken. Gevolgd door de tomeloze nieuwsgierigheid en de ontdekkingstocht van kinderen
begint hij steeds beter te snappen hoe dingen werken. Daarna kenmerkt de ontwikkeling zich door
kennis uitbreiding en steeds meer zelf doen. Het kind leert vooral door veel vragen te stellen. De
nieuwsgierigheid naar alles en iedereen en hoe dingen werken lijkt in de fase nog groter te zijn dan
voorheen.

De cognitieve ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar
In de eerste maanden reageren baby’s voornamelijk vanuit hun behoeftes en reflexen.
Naarmate baby’s ouder worden (vanaf zo’n 4 maanden), begint het oorzaak-gevolg denken zich te
ontwikkelen, waarin te zien is dat baby’s leren dat een bepaalde handeling tot een bepaald gevolg
leidt: het rammelen van de rammelaar brengt geluid en door te duwen tegen de toren vallen de
blokken om. Vanaf een maand of 7 gaan kinderen doelgerichter spelen en bedenkt de baby van te
voren dat hij iets wilt gaan doen, waarna hij deze gedachte tot uitvoering probeert te brengen. Ook
begint het abstract denken zich te ontwikkelen en leert een kind dat iets wat niet in zicht is, toch
aanwezig blijft. Zo rond de 10 maanden leren kinderen dat de pedagogisch medewerkers andere
personen zijn dan de ouders en dat de ouders ook weer terugkomen wanneer zij weglopen.
Dreumesen leren de wereld om zich heen steeds beter kennen en begrijpen. Op deze leeftijd leert
een kind logisch na te denken en problemen op te lossen. Wanneer een puzzelstukje niet past, zal
een kind het puzzelstukje op allerlei manieren draaien om ervoor te zorgen dat het toch zal passen.
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Daarnaast begrijpen dreumesen de gesproken taal om hen heen steeds beter, waardoor zij simpele
opdrachten kunnen begrijpen en uitvoeren. Ook op deze leeftijd is te zien dat kinderen zich verder
ontwikkelen in het oorzaak-gevolg denken. De dreumesen leren zo dat een bepaalde actie een gevolg
heeft, zoals het duwen tegen een toren, waarna deze omvalt. Dreumesen leren heel veel van het
imiteren van handelingen. Peuters snappen al beter waarvoor bepaalde materialen dienen en hebben
al een beter inzicht in welke acties tot bepaalde gevolgen kunnen leiden. Zo leren zij vooraf na te
denken voor zij iets doen en schatten in wat handelingen voor gevolg kunnen hebben, terwijl een
dreumesen leren welke gevolgen er zullen komen door het te doen en te ervaren. Daarnaast
ontwikkelen peuters een geweten en begrijpen dat sommige dingen niet mogen. Echter wint het
enthousiasme om het toch te doen het vaak nog van de regel. Peuters zijn enorm leergierig en willen
dan ook graag het ‘’Waarom’’ van alles weten, waar de vele en welbekende ‘’Waarom- vragen’’ dan
ook vandaan komen. Ze gaan op ontdekkingstocht en breidden de kennis die zij reeds hebben
opgedaan uit met nieuwe informatie en handelingen. Tot slot leren peuters net als dreumesen door
te imiteren en gebruiken hierin hun fantasie. Zo kan een blokje bijvoorbeeld gezien en gebruikt
worden als een telefoon.

Wij stimuleren de ontwikkeling van de cognitieve ontwikkeling van baby’s op de onderstaande
manier:
Baby’s worden cognitief gestimuleerd door bijvoorbeeld kiekeboe en verdwijn spelletjes met
materialen en een doek te spelen. Op deze manier kan er ingespeeld worden op de verlatingsangst
fase.
Door het aanbieden van sensomotorisch speel materiaal, zoals een rammelaar of een voelboekje.
Door het aanbieden van geluid produceren materiaal. Denk hierbij aan een xylofoon of een
knisperboekje.
De pedagogisch medewerker vertelt, praat en legt zoveel mogelijk uit. Zij voorziet haar handelen van
taal waardoor er een rijke leeromgeving ontstaat.

Wij stimuleren de ontwikkeling van de cognitieve ontwikkeling van dreumesen op de onderstaande
manier:
Door het aanbieden van oorzaak-gevolg materiaal, zoals bijvoorbeeld een knikkerbaan of een
blokkentoren.
Door het aanbieden van een puzzels. Op deze manier wordt het verkrijgen van ruimtelijk inzicht
gestimuleerd.
Door het geven van kleine opdrachtjes: ‘geef je schoenen maar aan mij’ of ‘leg het blokje maar in de
bouwhoek’.
De pedagogisch medewerker vertelt, praat en legt zoveel mogelijk uit. Zij voorziet haar handelen van
taal waardoor er een rijke leeromgeving ontstaat.

Wij stimuleren de ontwikkeling van de cognitieve ontwikkeling van peuters op de onderstaande
manier:
Door het voorleggen van kleine vraagstukjes. Door bijvoorbeeld te zeggen tijdens het zoeken van
materialen voor de herfsttafel: ‘waar denken jullie dat dennenappels vandaan komen die we buiten
gevonden hebben?’
Door het aanbieden van een puzzels. Op deze manier wordt het verkrijgen van ruimtelijk inzicht
gestimuleerd.
Door het benutten van ongeplande leermomenten, door bijvoorbeeld in te spelen op een vraag of
suggestie die een kind geeft door bijvoorbeeld een vervolgvraag te stellen of kennis te delen. ‘’Ja is
inderdaad een witte streep in de lucht te zien, weet je ook hoe die witte streep daar komt?’’
Door het aanbieden van cognitieve denk spelletjes, zoals ‘ik zie, ik zie wat jij niet ziet’
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2.2.7 Creatieve ontwikkeling
De Sprookjesboom ziet creativiteit als belangrijk middel tot zelfontplooiing, waarbij kinderen een
eigen inbreng hebben, hun fantasie gebruiken en hun eigen ideeën uitvoeren. Dit uit zich niet alleen
in creatieve knutsel activiteit maar ook in ander spel waar de creativiteit van een kind een rol speelt
zoals bijvoorbeeld; rollenspel, dans en drama activiteiten. Het eindresultaat vinden we bij De
Sprookjesboom niet belangrijk. Bijvoorbeeld bij knutselactiviteiten staat niet het eindresultaat maar
de activiteit zelf centraal. Het gaat om het stimuleren van het creatief brein en de fantasie van het
kind. Hierbij is het vrij in hoe hij/zij de knutsel vorm geeft. Wel kunnen de pedagogisch medewerkers
een kader geven, zoals bijvoorbeeld: ‘’vandaag gaan wij iets knutselen wat met de herfst te maken
heeft’’. Dit kan voor de jongere kinderen zelfs nog specifieker.

De creatieve ontwikkeling bij kinderen van 0-4 jaar
Baby’s ontdekken de wereld door middel van de zintuigen (voelen, horen, proeven, ruiken en zien).
Zo hebben zij dan ook een grote behoefte om door te ervaren dingen te leren. Deze behoefte kun je
prikkelen door materialen met verschillende structuren aan te bieden welke ze met hun mond en
handen kunnen ontdekken. Ook speelgoed met geluiden vinden baby’s erg interessant. Zij zullen dit
herhaaldelijk bewegen om zo het geluid te kunnen horen.
Dreumesen zijn ook nog erg bezig met het ervarend leren door middel van de zintuigen en zullen zij
veel plezier beleven aan sensomotorische creatieve activiteiten zoals: vingerverven. Dreumesen
vinden het nog moeilijk om heel gericht en geconcentreerd aan een knutselwerkje te zitten. In deze
leeftijdsfase zullen kinderen wel al meer fijne motorische vaardigheden zich eigen maken zoals het
vasthouden van een krijtje. Als het kind de twee jaar nadert is te zien dat het fantasiespel steeds
verder op gang komt en het kind situaties om hem heen zal imiteren zoals het geven van de speen
aan de pop.
Als het kind de peuterleeftijd bereikt zullen de motorische vaardigheden verder ontwikkeld zijn
waardoor het kind zich langer kan concentreren op een knutselwerkje. Ook vaardigheden als
knippen, plakken en verven met een kwast worden steeds meer eigen bij de peuter. Tevens neemt
het fantasie spel een grote ontwikkeling door en zullen kinderen hierin ook rollenspel laten zien zoals
‘’vader en moedertje’’. Doordat de taalontwikkeling zich steeds verder ontwikkelt zal het kind ook
vaardiger worden in het voeren van gesprekken en het nadenken en verwoorden hoe problemen
opgelost kunnen worden. Wat ook bij de creatieve ontwikkeling van het kind hoort. Het belangrijkste
uitgangspunt in de creatieve ontwikkeling is voor ons dat het kind zelfvertrouwen en plezier ervaart.

Wij stimuleren de ontwikkeling van de creatieve ontwikkeling van baby’s op de onderstaande manier:
Door het aanbieden van sensomotorische activiteiten, zoals vingerverven en spelen met water.
Door het aanbieden van geluid produceren materiaal. Denk hierbij aan een xylofoon of een
knisperboekje.
Door het luisteren naar en bewegen op muziek.

Wij stimuleren de ontwikkeling van de creatieve ontwikkeling van dreumesen op de onderstaande
manier:
Door het aanbieden van sensomotorische activiteiten, zoals vingerverven en spelen met water en
zand.
Door het aanbieden van geluid produceren materiaal. Denk hierbij aan een xylofoon.
Door het aanbieden van creatieve activiteiten. Denk hierbij aan vinger(verven), kleien, en knippen,
plakken en scheuren.
Door het aanbieden van fantasierijk materiaal. Denk hierbij aan knuffels, poppen en accessoires uit
de huishoek, zoals speelgoed eten en servies.
Door het luisteren naar en dansen op muziek.
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Wij stimuleren de ontwikkeling van de creatieve ontwikkeling van peuters op de onderstaande
manier:
Door het aanbieden van sensomotorische activiteiten, zoals vingerverven en spelen met water en
zand.
Door het aanbieden van knutselactiviteiten. Denk daarbij aan activiteiten waarbij een prikpen, schaar
en lijm gebruikt.
Door het aanbieden van fantasierijk materiaal. Denk hierbij aan knuffels, poppen en accessoires uit
de huishoek, zoals speelgoed eten en servies.
Door het luisteren naar en dansen op muziek.

Hoofdstuk 3 Normen , waarden en wederzijds respect

De Sprookjesboom benaderd alle kinderen met respect en leren kinderen respect te hebben voor
anderen en zichzelf. Ieder kind is uniek en vraagt een eigen benadering. Respect voor de eigenheid
van ieder kind staat centraal omdat het een basis schept voor zelfvertrouwen. Het is een basisrecht
van kinderen om gezien, gehoord, gekend en begrepen te worden. Naast het overdragen van respect
geven wij de kinderen algemene normen en waarden mee. De opvang kan gezien worden als een
kleine ‘’mini-samenleving’’, waarin kinderen de geldende normen en waarden kunnen eigen maken
en hiernaar kunnen leren handelen. In de praktijk wordt dit als volgt vormgegeven:

3.1.1 Respect voor elkaar
Kinderen komen in aanraking met andere gewoontes, gebruiken en culturen. De groep biedt de
mogelijkheid dat kinderen van elkaar leren. De belangrijkste waarde die gehanteerd wordt in de
omgang met elkaar is respect. Respect hebben betekend elkaar in zijn/haar waarden laten. Gedrag
mag afgekeurd worden, maar een persoon niet. Verschillen tussen kinderen door gewoontes en
afkomst worden geaccepteerd. De pedagogisch medewerker probeert zich zoveel mogelijk te
verplaatsen in de belevingswereld van het kind. In de overdracht van normen en waarden heeft de
pedagogisch medewerker een belangrijke voorbeeldfunctie en invloed op de ontwikkeling van
positief, sociaal gedrag.
Aanpassen op ontwikkelingsniveau van het kind
Pedagogisch medewerkers stellen zich respectvol en als gelijke op. Een baby uit zich anders dan een
peuter en vraagt iets anders van de communicatievaardigheden van de pedagogisch medewerker.
Voor alle kinderen in alle leeftijden geldt dat we interesse tonen in het kind en het graag willen
begrijpen.

3.1.2 Aangeven van grenzen
De Sprookjesboom stimuleren de kinderen hun eigen grenzen aan te geven. Een kind dat perse niet
wil eten of drinken zal nooit door ons gedwongen worden, een baby die niet wil slapen wordt uit bed
gehaald. Pedagogisch medewerkers luisteren naar de grenzen en respecteren deze zolang deze
binnen het pedagogisch handelen passen.
Dit geldt tevens voor de activiteiten. We accepteren dat ieder kind anders kan reageren op
aangeboden activiteiten. Het ene kind zal enthousiast ergens aan beginnen, het andere heeft meer
aanmoediging nodig of laat helemaal verstek gaan. We stimuleren een kind om deel te nemen aan
een activiteit, maar dwingen dit nooit af.

3.1.3 Omgang met emoties
De Sprookjesboom neemt de emoties van de kinderen zeer serieus. Afscheid nemen, zich alleen
voelen, angst voor een spel, maar ook uitgelaten reageren op een feestelijke gebeurtenis of een leuk
vooruitzicht; we zijn alert op voorkomende emoties bij kinderen en benoemen ze. Hierin laten we ons
sturen door de reactie van het kind. Niet ieder kind vindt het fijn om getroost te worden, niet elk kind
is zijn boosheid zo vergeten.
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We leggen een kind geen emotie op maar accepteren de stemming waarin het is en houden in de
gaten of het kind zich hier wel prettig bij voelt.

3.1.4 Overdracht normen en waarden
Door het goede voorbeeld te laten zien aan de kinderen, het hebben van een positieve benadering en
door het praten met de kinderen worden de kinderen op de regels en de geldende normen en
waarden geattendeerd. Zo vragen we bijvoorbeeld aan de oudere kinderen waarom bepaalde regels
er zijn: ‘’waarom denken jullie dat we elkaar geen pijn mogen doen?’’. Bij hoofdstuk 3.5 regels zijn de
diverse regels te lezen die gelden voor kinderen bij De Sprookjesboom. Daarnaast geeft De
Sprookjesboom graag algemene normen en waarden mee die passend is bij elk kind en gezin. U kunt
hierbij denken aan ‘dankjewel’ en ‘alstublieft’ te zeggen, handen wassen na een toiletbezoek, gedag
zeggen bij binnenkomst en weggaan, elkaar aankijken tijdens communicatie etc.

Belangrijkste normen en waarden bij De Sprookjesboom:

✔ Respect

✔ Vriendelijkheid

✔ Geduldig

✔ Behulpzaam

✔ Eerlijk

3.1.5 Feesten
Op De Sprookjesboom worden de volgende feesten gevierd:

Sinterklaas
De periode voor het sinterklaasfeest is altijd heel gezellig: het kinderdagverblijf is dan helemaal
versierd en er wordt druk geknutseld, meer gesnoept dan normaal en er worden veel
Sinterklaasliedjes gezongen! Op of rond 5 december wordt De Sprookjesboom bezocht door
Sinterklaas en zijn Pieten. Hiervoor krijgen alle ouders een uitnodiging die ze ingevuld kunnen
inleveren, dan krijgen alle kinderen een klein cadeautje. Dit is alleen voor kinderen die gebruik maken
van de kinderopvang.

Kerst/ jaarwisseling
Ook de periode van kerst kenmerkt zich door gezelligheid, maar is minder spannend dan de periode
rond sinterklaas. Het gehele kinderdagverblijf is versierd. Er wordt veel gezongen en geknutseld.

Pasen
Pasen markeert het voorjaar. Lammetjes, voorjaarsbloemen en paashaasjes worden tevoorschijn
geknutseld. Het kinderdagverblijf wordt in stijl versierd.

Vader & Moederdag
Papa’s en mama’s zijn de liefste van de hele wereld! Wij staan hier ook bij stil door alle kinderen de
gelegenheid te geven om, al of niet met wat hulp van ons, een persoonlijk cadeau te maken voor
papa en voor mama. Elk jaar weer een belangrijke klus, maar door alle voorpret van wel maken maar
niet verklappen de moeite absoluut waard!

Verjaardagen
Kinderverjaardagen worden uitgebreid gevierd op het kinderdagverblijf. De kinderen krijgen de
mogelijkheid om uit te delen en ze krijgen een verjaardagsmuts. De jarige krijgt ook een cadeautje
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van De Sprookjesboom. Er wordt een liedje voor de jarige gezongen en de jarige mag daarna uitdelen
aan de kindjes van zijn groep. Wanneer de traktatie zoetigheid bevat nemen de kinderen de traktatie
mee naar huis zodat ouders zelf kunnen beslissen of de traktatie mag worden opgegeten.

Afscheid
Als een kind het kinderdagverblijf verlaat omdat het 4 is geworden en naar de grote school gaat krijgt
het kind een cadeautje en een aandenken van het kinderdagverblijf. De kinderen krijgen de
mogelijkheid om een kleine lekkernij uit te delen om hier een feest van te kunnen maken.

26
Versie februari 2022



Hoofdstuk 4: Stimulerende omgeving

Wij bieden kinderen een stimulerende omgeving: een omgeving waarin hun nieuwsgierigheid wordt
geprikkeld zodat ze tot onderzoek komen en de wereld leren ontdekken. Uitdagingen vormen de basis
voor het ontwikkelen van vaardigheden en zelfstandigheid. Dit uit zich in de praktijk door het
volgende:
Activiteiten passend op ontwikkelingsniveau
De Sprookjesboom biedt activiteiten aan op het niveau dat bij de kinderen past en waar zij zich
prettig bij voelen, zoals ook terug te lezen is in 2.1.3. We hebben oog voor het evenwicht tussen
verveling en overvragen en laten ons hierbij leiden door onze kennis en kunde, onze ervaring en de
signalen van de kinderen. De Sprookjesboom vindt het belangrijk dat er, naast de vaste onderdelen,
variatie is in de activiteiten. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden wordt er gekozen voor vrij
spel, buiten lekker kunnen ravotten of een activiteit met begeleiding van een van de pedagogisch
medewerkers. Bij de baby’s wordt er ingespeeld op de individuele ontwikkeling van elke baby. De
pedagogisch medewerker spreekt de baby aan op zijn vaardigheden van dat moment. Zo heeft een
hele jonge baby plezier in spelletjes die hangen binnen handbereik, terwijl een oudere baby die
geleerd heeft zich om te draaien dit in de veilige beslotenheid van de box heerlijk kan oefenen.

4.1 De groepsruimtes
De groepsruimte is dusdanig ingericht dat deze enerzijds een uitdagende omgeving vormt voor het
kind en anderzijds voldoende veiligheid biedt om tot spel te kunnen komen. De groepsruimtes
worden tevens af en toe veranderd zodat er weer een nieuwe situatie met nieuwe uitdagingen
ontstaat. Dit is met name voor de grote kinderen spannend en verrassend, de ene keer staat het
klimmateriaal op de Draakjes groep en de andere keer weer op de Kabouters. De Sprookjesboom
biedt structuur in het aanbieden van spelmateriaal door dit gedoseerd aan te bieden. Het
speelmateriaal ligt overzichtelijk in verschillende speelhoeken en/of bakken in de groepsruimte. Op
deze wijze kan een kind het overzicht behouden en een gerichte keuze maken. De kasten zijn op kind
hoogte en voor het grootste gedeelte open zodat kinderen zelf kunnen bepalen met wat zij willen
spelen.

4.2 Buitenruimte
De Sprookjesboom beschikt over een groot buitenspeelplein. Voor verschillende
ontwikkelingsgebieden geeft het buitenspelen veel mogelijkheden. Het stimuleert de cognitieve, de
motorische, sociaal-emotionele en de zintuiglijke ontwikkeling. Buiten ruikt het anders dan binnen, je
kunt er andere dingen voelen. Buiten is er meer gelegenheid voor rennen, klimmen, fietsen en de
fantasie wordt op een andere manier geprikkeld. Het buiten spelen helpt ook bij het opbouwen van
de weerstand.

4.3 Stimuleren van het ‘zelf doen
Zoals al eerder benoemd bij respect voor de autonomie, vindt De Sprookjesboom het van belang dat
kinderen zichzelf uitdagen en zelf activiteiten ondernemen. We stimuleren kinderen diverse
handelingen zelf te doen, zoals bijvoorbeeld zelfstandig te eten. Tevens stimuleren wij de kinderen
om zelf op ontdekkingstocht te gaan. Echter dient dit wel binnen de grenzen van wat mogelijk is en
uiteraard wat veilig is plaats te vinden. Als kinderen de activiteiten van een ander kind onmogelijk
maken, een kind zichzelf in zijn activiteit dreigt te verliezen, een ander kind pijn doet of de activiteit
meer begeleiding vraagt dan op dat moment mogelijk is, dan grijpen wij in.

De Sprookjesboom staat altijd open voor nieuwe ideeën met betrekking tot kinderopvang. Door
actief mee te denken en mee te doen motiveren we onszelf om met een frisse blik te blijven kijken
naar het kinderdagverblijf en daar waar nodig dingen te veranderen of te verbeteren.
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Hoofdstuk 5: Kinderopvang De Sprookjesboom
In dit hoofdstuk worden er aantal praktische zaken beschreven zoals de dagindeling, groepsregels en
activiteiten.

5.1.1 De stamgroepen
Kinderopvang De Sprookjesboom biedt kinderopvang op één unieke locatie. De vestiging heeft twee
kinderdagverblijf groepen voor kinderen van 0-4 jaar (16 kindplaatsen per groep) en twee
buitenschoolse opvang groepen (voor de BSO is er een apart pedagogisch beleidsplan). Een
stamgroep is een vaste groep kinderen in de dagopvang met een eigen groepsruimte. Beide KDV
groepen vormen hun eigen stamgroep en hebben dus een eigen groepsruimte. Bij activiteiten kunnen
kinderen de stamgroep verlaten.
Groep Leeftijd Maximaal aantal

kinderen
Maximaal aantal
medewerkers

De draakjes 0 – 4 jaar 16 4
De kaboutertjes 0 – 4 jaar 16 4

De Sprookjesboom is van 8.00-18.00 geopend, wij vragen u vriendelijk uw kinderen tussen 8.00 en
9.00 te brengen en na 17.00 weer op te halen. Mocht u willen afwijken van de gebruikelijke breng en
haaltijden of openingstijden dan kunt u dit in overleg met de pedagogisch medewerker
overeenkomen door voortijdig te bellen of mailen. Het dagprogramma en het groepsbelang mag
hiervan geen hinder ondervinden. Daarnaast biedt De Sprookjesboom extra vroege opvang aan van
7:00-8:00 en extra late opvang van 18:00-18:30. Bij uw inschrijving kunt u aangeven of u hiervan
gebruik wilt maken.

Verticale groepen
Alle groepen binnen De Sprookjesboom zijn verticale groepen, dit betekent dat de groepen op de
kinderopvang van 0-4 jaar zijn en de groepen op de BSO van 4-12 jaar. Er is hier bewust voor gekozen,
binnen onze visie wordt beschreven dat ieder mens vanaf de geboorte uniek is, waarbij die alle
mogelijkheden moet krijgen om eigenschappen en kwaliteit te ontwikkelen. Hierbij bepaalt de
omgeving welke ervaring het kind opdoet, niet alleen de ruimte maar ook door de interactie met de
medemens. Door het gebruik maken van verticale groepen biedt je kinderen de ruime mogelijkheid
tot interactie met de medemens van verschillende ontwikkelingsniveaus. Het kind kan zelf bepalen
aan welke interactie met de omgeving hij/zij aan toe is. Ongeacht de leeftijd van het kind heeft hij/zij
de mogelijkheid met alle leeftijden in aanraking te komen. Dit zien wij als toegevoegde waarde. Een
dreumes kan zich optrekken aan een peuter, een peuter leer zorgzaam te zijn voor jongere kinderen,
oftewel het werken met verticale groepen biedt vele ontwikkelingsmogelijkheden voor alle kinderen.
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5.1.2 Communicatie ouders en aanvraag extra dagdelen
Bij De Sprookjesboom maken wij gebruik van het KDVnet. In dit programma kunnen de kindgegevens
worden ingezien, mentorzaken en de dagplanning kunnen worden gedeeld met ouders en ten slotte
kunnen ouders hun vakantiedagen ,extra- en ruildagen aanvragen. Ouders kunnen bij voorkeur 7
dagen van te voren in KDVnet een extra- en of ruildag aanvragen. De leidinggevende geeft via de mail
akkoord op een extra dag mits de maximaal aantal toegestane kinderen van de stamgroep en het BKR
niet overschreden wordt en er geen extra beroepskracht ingezet hoeft te worden. Wanneer er op de
eigen stamgroep geen ruimte is, maar dit op de andere groep wel het geval is, er aan bovenstaande
criteria wordt voldaan en ouders hier schriftelijk toestemming voor hebben gegeven, kan een kind op
een andere stamgroep worden opgevangen. De Sprookjesboom laat alle kinderen vanaf het begin
kennis maken met alle pedagogisch medewerkers en kinderen, dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens het
buitenspelen en / of een gezamenlijke activiteit. Hierdoor zorgen wij ervoor dat de emotionele
veiligheid van het kind gewaarborgd wordt ook al wordt hij niet opgevangen op zijn eigen stamgroep.
Mocht het kind op een extra dagdeel op de andere groep geplaatst worden kent hij / zij de kindjes en
de pedagogisch medewerkers al. Hierdoor kan De Sprookjesboom de emotionele veiligheid
waarborgen. Een ruildag dient in dezelfde week plaats te vinden als van de afwezige dag. Verder
mogen ruildagen niet in schoolvakanties plaatsvinden. Binnen de kinderopvang kan er gebruik
worden gemaakt van hele en halve opvang dagen, hierbij is er is een minimale afname van één vaste
dag in de week. Wij vinden deze vastigheid van belang voor de emotionele veiligheid van het kind.
Daarnaast hebben wij extra vroege (7:00-8:00 uur) en extra late (18:00-18:30 uur) opvang, ook dit
kan aangevraagd worden via KDVnet. Voor halve dagen, extra vroege en extra late opvang gelden
dezelfde criteria zoals beschreven bij extra- en ruildagen.

5.1.3 Samenvoegen van de stamgroepen
Bij De Sprookjesboom kan het voorkomen dat groepen samen worden gevoegd. Uitgangspunt is dat
de stamgroep een vaste groep is, waarbij van tevoren bekend is welke dit is (en welke
beroepskrachten hierbij horen). Dit betekent dat het niet is toegestaan om dagelijks te bepalen hoe
de groepen worden ingedeeld, aan de hand van het aantal aanwezige kinderen. Samenvoegen
betekent tevens dat de gehele groep samenvoegen, en niet delen van de stamgroep. Tijdens het
samenvoegen wordt er rekening gehouden met de emotionele veiligheid van de kinderen, zo wordt
bij het samenvoegen gestreefd naar het inzetten van één vertrouwde pedagogisch medewerker van
de groep.
Er zijn wettelijk toegestaan twee manieren om samen te voegen;

Structureel samenvoegen
Bij structureel samenvoegen wordt een ander samengestelde stamgroep gecreëerd, waardoor dit wel
binnen de regelgeving kan plaatsvinden. Dit is wel toegestaan. Dit is bijvoorbeeld het geval als er op
bepaalde dagen structureel minder kinderen worden geplaatst en er sprake is van een minder aantal
groepen dan op de overige dagen. Zo kan het zijn dat een kind als stamgroep de ‘A’ heeft, maar op
woensdag minder kinderen geplaatst worden dat de stamgroep ‘B’ en de stamgroep ‘A’ samen één
groep. Dit betekent dat er een kind op een ander stamgroep wordt opgevangen. Ouders dienen een
schriftelijke toestemming te geven indien er sprake is van structureel samenvoegen. Voor het
samenvoegen aan dagranden wordt geen schriftelijke toestemming gevraagd. De dagranden worden
beschouwd als werkwijze, er wordt in de praktijk samengevoegd op de dagranden zoals beschreven in
het pedagogisch beleidsplan. Ouders worden hier tevens van op de hoogte gesteld tijdens de intake.

Structureel samenvoegen bij De Sprookjesboom
Op de volgende momenten wordt er structureel samengevoegd:
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Tijdens het openen van 8.00-9.00 (en vervroegde opvang 07:00 -08:00) worden de groepen
samengevoegd. U kunt uw kind tijdens deze tijden op de Kaboutergroep brengen. Vanaf 9.00 uur
gaan de kinderen met hun pedagogisch medewerker naar de eigen stamgroep. De pedagogisch
medewerker kan ook al eerder besluiten richting de eigen stamgroep te gaan, bijvoorbeeld als er al
16 kinderen aanwezig zijn of als zij opmerkt dat de kinderen hier al behoefte aan hebben.
Tevens kan er van 17.00-18.00 samengevoegd worden op de Kaboutergroep. Dit wordt alleen gedaan
als het kindaantal dit toelaat, wat betekent dat er minder dan 16 kinderen in totaal zijn.
Tevens wordt er tijdens de extra late opvang (18.00 – 19.00) ook samengevoegd op de
Kaboutergroep.

Incidenteel samenvoegen bij De Sprookjesboom
In vakanties of op vrijdag kan het aantal kinderen dagelijks wisselen. Er mag niet dagelijks worden
bepaald dat de stamgroep wordt opgeheven. Het is echter zowel op organisatorisch als pedagogisch
vlak niet wenselijk als bij een zeer laag aantal kinderen in een groep toch verplicht in de eigen groep
met de daarbij behorende beroepskracht moet worden verbleven. Om deze reden inventariseert De
Sprookjesboom voor de vrijdag en vakantieperiode wanneer kinderen afwezig zijn. Hierdoor heeft De
Sprookjesboom de mogelijkheid om in kaart te brengen op welke dagen er sprake is van zeer laag
aantal kinderen. Aan de hand van deze inventarisatie zal De Sprookjesboom in kaart brengen
wanneer en op welke wijze de stamgroepen zullen samenvoegen. Tijdens een zeer lage bezetting
(minder dan 16 kinderen) worden alle kinderen opgevangen in één groep. Uiteraard wordt met het
samenvoegen in vakantieperiode rekening gehouden met de emotionele veiligheid van de kinderen,
zo wordt bij het samenvoegen gestreefd naar het inzetten van één vertrouwde pedagogisch
medewerker van de groep. Daarnaast zijn ook de pedagogisch medewerkers van de andere
stamgroep veelal een bekend gezicht voor het kind gezien wij een kleinschalige locatie zijn en elkaar
ook regelmatig zien op andere momenten van de dag. Ook is de andere stamgroep een bekende
omgeving voor het kind omdat zij hier regelmatig ook even spelen tijdens het open-deuren-beleid.
Alle ouders worden op de hoogte gesteld van de dagen dat wij samenvoegen door middel van het
informatiebord, hier wordt vermeld op welke stamgroep wordt samengevoegd, in welke stamgroep
ruimte de kinderen worden opgevangen en wanneer. Dit betekent dat tijdens vakantieperiodes of op
vrijdag kinderen in een andere stamgroep dan de eigen stamgroep opgevangen kunnen worden.
Mocht er in de vakantieperiode of op vrijdag niet worden samengevoegd dan kunnen er wel
gezamenlijke activiteiten worden ondernomen. De eet en slaapmomenten zullen echter wel
plaatsvinden op de eigen stamgroep.
Indien De Sprookjesboom samenvoegt, structureel of incidenteel behoren ouders hiervoor vooraf
schriftelijke toestemming te geven. Bij de intake zal er schriftelijke toestemming worden gevraagd aan
alle ouders voor het structureel samenvoegen. Daarnaast wordt er een aparte schriftelijke
toestemming gevraagd voor de diverse momenten waarbij incidenteel wordt samengevoegd. Zoals
eerder genoemd wordt voor het samenvoegen aan dagranden geen schriftelijke toestemming
gevraagd, deze worden beschouwd als werkwijze.
Doordat ouders vooraf op de hoogte worden gesteld op welke wijze er wordt samengevoegd kunnen
de ouders en pedagogisch medewerkers de kinderen voorbereiden op het samenvoegen.
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5.1.4 Activiteiten buiten de stamgroep
Er zijn momenten dat er activiteiten buiten de stamgroep plaatsvinden binnen Tijdens deze
momenten wordt er altijd voldaan aan het BKR. Daarnaast worden de werkafspraken rondom de
veiligheid in acht genomen. Tijdens activiteiten buiten De Sprookjesboom kunnen er ondersteunende
volwassenen meegaan, indien de bestemming van het uitje dit vereist, hierbij kan gedacht worden
aan stagiaires.

Belangrijke activiteiten buiten de stamgroep zijn;
- Buitenspelen. De Sprookjesboom tracht minstens één keer per dag naar buiten te gaan. De

pedagogisch medewerkers spelen samen met de kinderen buiten. Voor het buitenspelen
houden de pedagogisch medewerkers de werkafspraken zoals beschreven in het beleid
veiligheid en gezondheid aan. Tevens kan er worden gekozen voor bijvoorbeeld een
wandeling in de buurt. Wanneer er een wandeling in de buurt gemaakt wordt gaan er
minimaal 2 pedagogisch medewerkers mee, ook als er volgens het BKR maar 1 pedagogisch
medewerker op de groep hoeft te staan. Op deze manier kan er gedurende een wandeling
aan het vier ogen principe voldaan worden.

- Een gezamenlijke activiteit op de andere stamgroep. Op sommige dagen worden er
gezamenlijke activiteiten ondernomen. U kunt hierbij denken aan dat alle peuters op één
stamgroep een peuter gerichte activiteit doen en de baby’s op de andere stamgroep een
baby gerichte activiteit. Tevens wordt er veel samengewerkt tijdens vakantieperiodes.
Daarnaast worden vieringen van culturele feesten gezamenlijk met elkaar gevierd.

- Het maken van een uitstapje. Met name tijdens vakantieperiodes maken wij graag een
uitstapje, naar bijvoorbeeld een kinderboerderij. Dit kan tevens samen zijn met de BSO. Een
voorop staand feit is dat uitstapje te allen tijde veilig moeten plaatsvinden. Zo wordt er te
allen tijde voldaan aan het BKR en worden de werkafspraken die zijn gemaakt omtrent
uitstapjes strikt gevolgd om ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen.

Opendeurenbeleid
De definitie van Open deuren beleid is dat kinderen op verschillende tijden de basisgroep verlaten en
dan gebruik maken van verschillende ruimtes, zowel binnen als buiten. Ons open deuren beleid
beschrijft op welke momenten de kinderen de basisgroep kunnen verlaten en van welke ruimtes de
kinderen dan gebruik maken. Afhankelijk van het activiteitenprogramma maar ook de
groepssamenstelling zullen de pedagogisch medewerkers in overleg het open deuren beleid
aanbieden. Wanneer de kinderen in het kader van ons open deurenbeleid tijdens activiteiten de
basisgroep verlaten, wordt de maximale omvang van de basisgroep tijdelijk losgelaten. Wel blijft het
aantal kinderen per pedagogisch medewerker van kracht, toegepast op het totaal aantal aanwezige
kinderen op de locatie. Een belangrijk uitgangspunt is dat kinderen te allen tijde op de eigen groep
eten en slapen, om deze reden zijn er slechts gezette tijden waarom het open deuren beleid wordt
aangeboden. De kinderen kunnen tijdens het open deuren beleid, afhankelijk van de dag en de
mogelijkheden, spelen op de KDV groepen. Door middel van het open deuren beleid hebben
kinderen de mogelijkheid om zich bewust te worden van zichzelf; wat vind ik leuk om mee te spelen,
met wie speel ik graag, bij welke pedagogisch medewerker voel ik me op mijn gemak, in welke ruimte
voel ik  mij op mijn gemak. Door middel van het open deuren beleid worden kinderen zich bewust
van de ander en hun omgeving. Door kinderen de mogelijkheid te geven om te spelen buiten de
stamgroep, vergroot je de kleine wereld van het kind. Het kind ziet dat andere groepsruimtes er
anders uitzien, ander speelgoed hebben. Het spelen buiten de stamgroep creëert meer
spelmogelijkheden, de kinderen kunnen zo vrij kiezen waar ze het liefst mee spelen of met welke
activiteit zij mee willen doen.
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Binnen De Sprookjesboom maken de kinderen tijdens het open deurenbeleid gebruik van de twee
kinderopvang ruimtes. Om duidelijkheid te creëren naar het kind wordt het open deurenbeleid
slechts op vaste momenten op de dag mogelijk gemaakt, deze momenten zijn:
Open deuren tijdens vrij spel momenten
Er geldt alleen een open deuren beleid als de pedagogisch medewerkers aangeven dat het bij de
keuze van de dag hoort. Tijdens het open deuren beleid is het van belang om het welzijn van alle
kinderen in de gaten te houden. Alle kinderen, ook de kinderen die op de eigen groep blijven spelen,
dienen zich prettig te voelen bij het open deuren beleid. Zoals hierboven al beschreven staat kiest de
pedagogisch medewerker heel bewust om het open deuren beleid wel of niet aan te bieden. Een
overweging om het open deuren beleid niet aan te bieden is bijvoorbeeld als er wenkinderen zijn, die
de overgang van thuis naar de opvang erg lastig vinden. Indien het open deuren beleid wordt
aangeboden maar de pedagogisch medewerker opmerkt dat de emotionele veiligheid van kinderen
hierdoor minder gewaarborgd kan worden zal zij het open deuren beleid in overleg met de
pedagogisch medewerkers en de kinderen vroegtijdig afbreken. Een uitgangspunt bij het open deuren
beleid is dat kinderen te allen tijde weer terug kunnen naar de eigen groep indien zij dit willen.
Het belangrijkste uitgangspunt is dat kinderen altijd eerst rustig samen komen in de vertrouwde
stamgroep met vertrouwde kinderen. Vanuit deze rustige start mogen kinderen zelf kiezen waar zij
gaan spelen. Tevens is een belangrijk uitgangspunt dat eet en slaapmomenten altijd binnen de
stamgroep is.

5.2 Dagindeling
Het kinderdagverblijf kent een duidelijke dagindeling. Om kinderen een gevoel van veiligheid te geven
is herkenbaarheid en herhaling een belangrijk hulpmiddel. Deze herkenbaarheid bieden we door een
duidelijke structuur in de dag aan te brengen. Voor jonge baby’s geldt dat zij aanvankelijk hun eigen
eet- en slaapritme volgen. Als een kind de leeftijd heeft bereikt om het vaste schema te volgen
beginnen we hier heel rustig mee. Deze ziet er globaal als volgt uit:
08.00 tot 09.00 uur De kinderopvang is open en de kinderen kunnen gebracht worden, kinderen
mogen dan vrij spelen of een puzzel maken aan tafel.
09.00 uur Alle kinderen zijn gebracht door de ouders. De kinderen kunnen tot 09.00 uur gebracht
worden, dit is om de rust te creëren op de groep. De kinderen mogen vrij spelen
09.30 uur De kinderen krijgen fruit met wat te drinken als het kind er nog behoefte aan heeft krijgt
het een koekje of bijvoorbeeld een cracker of rijstwafel . We zingen altijd voor het eten het liedje
“smakelijk eten smakelijk drinken”. Als er iemand jarig is wordt er op dit moment eventueel de
verjaardag gevierd en wordt wat lekkers uitgedeeld door de jarige, de jarige krijgt dan ook een
cadeautje van De Sprookjesboom. Als de traktatie snoep bevat krijgen de kinderen dit mee naar huis
zodat de ouders zelf kunnen kiezen of ze dit wel of niet aan het kind willen geven.
10.00 uur De verschoonronde van de kinderen vindt plaats en de kinderen die naar het toilet gaan,
gaan onder begeleiding naar het toilet.
10.30 uur Afhankelijk van de mogelijkheden biedt de pedagogisch medewerker een activiteit aan. Het
kan hierbij gaan om vrij spelen in de groepsruimte, een geplande ontwikkelingsgerichte activiteit of
even lekker buiten spelen.
11.30 uur Nadat de speelruimte is opgeruimd gaan de kinderen aan tafel. De handen van de kinderen
worden gewassen of schoongemaakt met snoetendoekjes. Weer wordt er smakelijk eten gezongen en
de pedagogisch medewerkers helpt de kinderen waar nodig is met de warme maaltijd of het brood,
het is maar net waar de ouders voor gekozen hebben. De kinderen eten het warme eten met bestek
wat is bestemd voor kinderen. Het brood wordt gesmeerd door een pedagogisch medewerker. Het
kind mag zelf aangeven wat hij/zij op zijn brood wil hebben. Het is wel zo dat het kinderen voor het
1e broodje moeten kiezen uit hartig beleg, zoals kaas of worst. Na de maaltijd krijgen de kinderen wat
te drinken, melk, limonade of iets anders. De kinderen die warm hebben gegeten krijgen een toetje,
dit kan vla, yoghurt of appelmoes zijn, na het toetje krijgen de kinderen nog een beker limonade. Het
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eetmoment wordt bij De Sprookjesboom als rustmoment beschouwd. Om deze reden zijn er geen
uitgebreide gesprekken.
12.15 uur Na de maaltijd worden de gezichten goed schoongemaakt. Er volgt een verschoonronde en
een toiletronde. Kinderen die gaan slapen worden naar bed gebracht nadat ze verschoond zijn.

13.00 uur De kinderen die gaan slapen liggen in bed. De pedagogisch medewerkers schrijven een
dagverslag en/ of de overdracht schriftjes en geven het speelgoed eventueel een sopje.
Kinderen die wakker zijn spelen rustig in de groepsruimte of gaan samen met de pedagogisch
medewerker naar buiten toe.

15.00 uur Rond deze tijd komen de kinderen uit bed en kunnen ze nadat ze verschoond zijn of naar de
wc zijn geweest, nog vrij spelen. Dan gaan de kinderen aan tafel. Na het zingen van smakelijk eten
krijgen ze wat te drinken en een cracker of een koekje.

16.15 uur De kinderen gaan aan tafel. De handen worden schoongemaakt. We zingen met zijn allen
“smakelijk eten smakelijk drinken”. De kinderen krijgen een broodmaaltijd, het brood wordt
gesmeerd door de pedagogisch medewerkers op de groep aan tafel. Na de broodmaaltijd krijgen de
kinderen een beker melk of Yogi.  Kinderen die om 11.30 al brood hebben gegeten krijgen een cracker
en iets te drinken. Het eetmoment wordt bij De Sprookjesboom als rustmoment beschouwd. Om
deze reden zijn er geen uitgebreide gesprekken. De kinderen worden na de maaltijd verschoond of
gaan nog een keer naar de wc.

17.00 uur Vanaf dit moment kunnen de kinderen opgehaald worden. Pedagogisch medewerkers en
de kinderen gaan ook langzaamaan het speelgoed opruimen. Er wordt voldoende tijd genomen voor
de overdracht naar de ouders toe.

Plus minus 18.00 uur Alle kinderen zijn opgehaald, als er nog kinderen niet zijn opgehaald blijft er
één pedagogisch medewerker tot dat alle kinderen naar huis zijn. Er moet daarnaast minimaal 1 extra
persoon in het gebouw aanwezig zijn in verband met het vier-ogen-principe.

5.3 Slaapbeleid
Kinderen krijgen bij de Sprookjesboom de gelegenheid om lekker te slapen. Elke stamgroep heeft zijn
eigen slaapkamer. Alle kinderen van één stamgroep slapen in dezelfde slaapkamer en hebben daar
allemaal hun eigen bedje. Bij de kamerindeling is rekening gehouden met leeftijd en gewicht, zo
slapen de baby’s zoveel mogelijk in het bovenste bedje en de dreumesen en peuters in het onderste
bedje. Kinderen vanaf 1,5 jaar oud die niet willen/kunnen slapen in de slaapkamer krijgen de
gelegenheid om op een grondbedje op de groep te slapen of te rusten.
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5.4 Regels
De sprookjesboom hecht veel waarde aan de emotionele veiligheid van kinderen. Structuur, regels en
grenzen kunnen hieraan bijdragen. Daarnaast hebben wij diverse regels als uitgangspunt voor het
uitvoeren van het pedagogisch beleidsplan en onze visie.

Regels voor de kinderen:
- De kinderen doen zachtjes en voorzichtig met elkaar.
- De kinderen zijn voorzichtig met het spelmateriaal.
- Fijn motorische materialen als puzzels, insteekmozaïek etc. worden aan tafel gebruikt, zodat

pedagogisch medewerkers kinderen kunnen helpen als de kinderen hierom vragen en geen
kleine onderdelen zoek raken en gevaar op kunnen leveren voor de kleinere kinderen.

- Oudere kinderen ruimen zoveel mogelijk ‘oud’ speelmateriaal op voor ze aan iets nieuws
beginnen (dit geldt voor het speelmateriaal wat op tafel gebruikt moet worden).

- Kinderen gaan via het trappetje de glijbaan op.
- Kinderen gaan op de billen de glijbaan af.
- We gaan allemaal tegelijkertijd aan en van tafel.
- Er wordt eerst gegeten en daarna gedronken bij de lunch zodat ze niet verzadigd aan de

maaltijd beginnen.
-

Regels met betrekking tot kind en ouder;
Graag vragen wij u als ouder medewerking met betrekking tot een aantal regels. Om onze veiligheid-,
hygiëne- , ziekte- beleid geheel te kunnen uitvoeren is op sommige vlakken samenwerking nodig. Wij
vragen de ouders vriendelijk om medewerking voor de volgende regels:

- Ziek zijn is vervelend voor een kind. Wij vinden dat de ouders eerst met het kinderdagverblijf
moeten overleggen wat het kind voor ziekte heeft, als het kind geen besmettelijke ziekte
heeft en de lichaamstemperatuur niet hoger dan 38,5 graden is kan het kind gewoon komen.
Als de ouders dit niet willen moeten ze wel even afbellen dat het kind ziek is en niet komt.

- Als een kind ziek wordt op de kinderopvang en het kind wil graag naar de ouders toe dan
nemen we contact op met de ouders en overleggen we of de ouders het kind komen halen.
Wanneer het kind 38,5 graden koorts heeft kunnen de pedagogisch medewerkers niet de
specifieke zorg aan het kind bieden en verzoeken wij ouders om het kind op te halen.

- Als een kind medicijnen moet krijgen op het kinderdagverblijf dan vragen wij de ouders een
verklaring medicijnverstrekking te tekenen.

- Kinderen mogen, op eigen risico, een veilig speeltje van thuis meenemen. Als het problemen
oplevert voor een kind om naast of samen met anderen met het speeltje te spelen leggen we
het in de bak van het kind waar ook zijn andere spullen liggen en dan kan het kind het weer
mee naar huis nemen. Als het meenemen van speelgoed vaker problemen oplevert is het
misschien verstandig dit niet meer te doen. Dit wordt eerst altijd met de ouders besproken.

- Als het speeltje van een kind kapot gaat of zoek raakt dan is de kinderopvang er niet
aansprakelijk/verantwoordelijk voor.

- Speeltjes die van thuis uit worden meegenomen mogen niet aanstootgevend zijn, hieronder
verstaan wij onder andere speelgoed wapens.

- Het kan voor kinderen veiligheid bieden en troostrijk zijn een knuffel van thuis bij zich te
hebben. Wij vragen u als ouder een knuffel mee te brengen wanneer het kind zich hier prettig
bij voelt. Wij bieden de knuffel aan bij het kind tijd slaapmomenten of te troosten wanneer
wij dit nodig achtten.

- Kinderen mogen tot 09.00 gebracht worden door ouder(s)/verzorgers en vanaf 17.00 uur
weer opgehaald worden. Dit is om de rust in de groep te houden. Als ouders een keer het
kind later willen brengen of eerder willen ophalen moet dit wel aan de pedagogisch
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medewerker(s) doorgegeven worden. Maakt u gebruik van de halve dagen dan mag u uw
kind om 13.00 ophalen/brengen.

- Baby’s volgen hun eigen ritme. Het (mee)geven van borstvoeding is mogelijk, overige
zuigelingenvoeding wordt door het kinderdagverblijf verstrekt indien ouders daarvoor
gekozen hebben.

- Om de kans op wiegendood tot een minimum te beperken, slapen kinderen tot 1,5 jaar op
hun rug onder een katoenen dekentje, pas daarna wordt een dekbedje gebruikt. Mochten
kinderen op hun buik liggen dan dienen de ouders een buikslaap verklaring te tekenen.
Indien ouders andere speciale wensen hebben omtrent slapen wordt hier ook gevraagd een
verklaring voor te tekenen. Ieder kind heeft zijn eigen slaapzakje.

Belangrijke regels met betrekking tot het uitvoeren van ons beleid;
- Om de kinderen voldoende variatie te kunnen bieden is er op het kinderdagverblijf zowel

houten als plastic speelmateriaal aanwezig. Bij de aanschaf van speelgoed wordt rekening
gehouden met interesse, mogelijkheden en wensen van de kinderen. Pedagogisch
medewerkers schaffen speelgoed aan op basis van kennis en ervaring met het pedagogisch
beleid als leidraad.

- Op de Sprookjesboom wordt niet gespeeld met speelgoedwapens. Indien kinderen met een
zelfbedacht fantasie wapen spelen staan we dit toe, maar houden scherp in de gaten of het
spel voor alle betrokkenen leuk en veilig blijft.

- Kinderen mogen zelf kiezen wat ze op hun brood willen eten, er dient wel eerst iets hartigs
gegeten te worden op brood en daarna mogen ze wat zoetigs op brood. Er is een
uitzondering voor kinderen met allergieën voor deze producten. Deze kinderen mogen eerst
een broodje met appelstroop of jam eten. Dit is op advies en in overleg met de ouders. Het
brood wordt gesmeerd door een pedagogisch medewerker en niet door de kinderen zelf.

- We stimuleren kinderen te eten en te drinken. Als een kind niet wil eten of drinken dwingen
we het kind niet te eten of te drinken maar bieden we het later nog een keer aan. Het kind
blijft wel aan tafel zitten totdat iedereen klaar is.

- Het eetmoment is een rustmoment. Om deze reden worden er geen uitgebreide gesprekken
gevoerd tijdens de maaltijd.

- Kinderen krijgen voldoende gelegenheid om te kunnen slapen. Als een kind niet kan slapen
wordt het kind uit bed gehaald of blijft, als het dit wil, lekker liggen zodat het kan rusten.
Later krijgt een kind, indien nodig, nogmaals de gelegenheid om te slapen. Ook ten aanzien
van slapen geldt dat we niets forceren. Voorkomende problemen worden altijd met de
ouders besproken.

- Pedagogisch medewerkers komen binnen de grenzen van ons pedagogisch beleid zo veel
mogelijk aan de wensen van ouders tegemoet waar het de slaaptijden van hun kind betreft.

- Elk kind heeft zijn eigen bedje zodat het veilig kan slapen.
- We gaan ervan uit dat een kind zelf aangeeft wanneer het toe is aan zindelijk worden. Als

pedagogisch medewerkers merken dat een kind belangstelling begint te krijgen om naar de
wc te gaan overleggen we dit eerst met de ouders hoe we hiermee om zullen gaan. Binnen
ons kinderdagverblijf maken wij geen gebruik van een potje. Er zijn wel kleine wc’tjes
aanwezig.

- Soms vinden jonge kinderen het heel interessant om het toiletgebruik bij hun oudere
groepsgenootjes te observeren zonder zelf nog te willen deelnemen aan het toiletgebruik. In
voorkomende gevallen vinden wij dit prima, zolang de oudere kinderen hier geen bezwaar
tegen hebben. Zindelijkheidstraining heeft nooit een dwingend karakter!
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5.5 Activiteiten
Op elke groep worden gedurende de dag activiteiten aangeboden. Als kinderen wat groter worden
komen naast vrij spel diverse activiteiten om de hoek kijken en krijgt ook het voorlezen en het
gezamenlijk zingen een plekje. Belangrijke leidraad bij de keuze van een activiteit vinden wij het
gedrag van de kinderen: waar zijn ze aan toe, waar hebben ze zin in? Wij stellen ons hierin flexibel op,
als we een voorleesactiviteit in gedachten hebben en de kinderen zijn erg energiek dan zorgen we
ervoor iets sneller van tafel te zijn zodat we bijvoorbeeld lekker buiten kunnen gaan spelen. Is er geen
activiteit gepland en het blijkt dat kinderen zich vervelen dan bedenken we alsnog een activiteit. Wij
doen activiteiten met kinderen omdat we kinderen hiermee stimuleren zich te uiten en te ontplooien,
daarbij is het een fijne sociale bezigheid. Kinderen zijn niet verplicht deel te nemen aan activiteiten,
er wordt gekeken naar ieder kind en zijn/haar individuele behoefte. De onderwerpen van onze
activiteiten kunnen wij laten inspireren door de seizoenen, feestdagen of onderwerpen die op dat
moment bij de kinderen spelen.
De kinderen krijgen ook zo nu en dan de mogelijkheid om tv te kijken, dit is nooit langer dan 30
minuten per dag en er worden kindvriendelijke dvd’s gekeken. Voor alle groepen geldt dat we zo vaak
mogelijk met de kinderen naar buiten gaan, hierbij is ons uitgangspunt één keer per dag. Wij gaan
ook graag buitenspelen als het regent, sneeuwt of hard waait. Uiteraard is hiervoor gepaste kleding
van de kinderen van belang. Voor de grote kinderen betekent buiten spelen vrij spel op het speelplein
of een spel. Als de kleintjes mee naar buiten gaan dan nemen we een box, buggy of iets anders mee
naar buiten toe.

Hoofdstuk 6 Omgang met ontwikkeling

6.1.1 Observeren
Bij De Sprookjesboom wordt gewerkt met het observatieprogramma van Uk & Puk. Deze methode
brengt de algemene ontwikkelingsgebieden in kaart. De pedagogisch medewerkers observeren de
kinderen dagelijks tijdens speel en werkmomenten en maakt daar eventueel aantekeningen van in
het kinddossier. Twee keer per jaar, in de maand dat het kind jarig is en 6 maanden later, wordt de
gehele ontwikkeling van het kind geregistreerd, door middel van de observatielijsten van Uk & Puk.
Ouders worden één keer per jaar rond de verjaardag van het kind uitgenodigd voor een gesprek om
de bevindingen van de observaties te bespreken.
Binnen het observatieprogramma zijn observatielijsten voor de: taalontwikkeling, de sociale
ontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de rekenontwikkeling. Deze observaties worden door de
mentor van het desbetreffende kind uitgevoerd. Samen met de aantekeningen in het kinddossier en
de waarnemingen van de mentor worden de observatielijsten ingevuld. Hierbij worden alle
ontwikkelingsfases beschreven door de mentor.
Doelstellingen:
De pedagogisch medewerker observeert de kinderen kijkend naar de verschillende
ontwikkelingsgebieden gedurende het vrij spelen of tijdens activiteiten. Door op deze momenten
gericht naar het kind te kijken, verkrijgt de pedagogisch medewerker de belangrijkste gegevens over
de ontwikkeling van het kind.
Door dit volledige beeld kunnen pedagogisch medewerkers zo goed mogelijk inspelen binnen het
stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen.
De observatielijsten bestaan uit verschillende vaardigheden die horen bij de baby, dreumes en peuter
leeftijd. Pedagogisch medewerkers kunnen per onderdeel bijvoorbeeld: ‘’Kan (een korte tijd) alleen
spelen’’ aanvinken ‘’ja’’ of ‘’in ontwikkeling’’. Hierdoor wordt duidelijk zichtbaar wat het kind al kan
en waar het kind nog mee bezig is om te ontwikkelen.
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6.1.2 Overdracht van ontwikkelingsinformatie
Elk jaar worden ouders door de mentor, in de maand van de verjaardag van het kind, uitgenodigd
voor een oudergesprek. In het oudergesprek vertelt de mentor over de ontwikkeling van het kind, zijn
welzijn op de groep maar natuurlijk ook de prachtige kwaliteiten die het kind bezit. Het gesprek geeft
de ouder inzicht in de ontwikkeling van het kind en daarnaast geeft het oudergesprek de ouders de
mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in hoe het kind het doet op de kinderopvang alsmede vragen
te stellen, die wellicht bij een overdrachtsgesprek naar voren komen. Ook kunnen zij vertellen hoe
het met het kind thuis gaat, door middel van deze informatie kunnen wij zo goed mogelijk aansluiten
op de behoefte van het kind.

6.1.3 Overdracht van ontwikkelingsinformatie naar school
Vanuit De Sprookjesboom vinden wij een goede overdracht van het kindercentrum naar de
basisschool van groot belang. Om een doorlopende leerlijn voor de kinderen te creëren werken wij
samen met de scholen. Dit doen wij door een overdracht te geven aan de school bij het verlaten van
het kinderdagverblijf. Deze overdracht vindt alleen plaats indien ouders hier toestemming voor
hebben gegeven. Voordat het kind vier jaar wordt zal de mentor van uw kind om schriftelijke
toestemming vragen voor deze overdracht. Bij De Sprookjesboom maken wij gebruik van een lauwe
of koude overdracht.
Een lauwe overdracht: Indien er zorgen zijn omtrent de ontwikkeling en/of het gedrag van het kind
wordt ter bevordering van een doorgaande leerlijn een lauwe overdracht gegeven. Dit betekent dat
na toestemming van de ouders de mentor het kinddossier stuurt met daarin de observaties en een
begeleidende brief naar school. Vervolgens neemt zij telefonisch contact op met de ib’er en/of de
nieuwe leerkracht van het kind voor een korte overdrachtsbespreking.
Als er geen zorgen zijn omtrent de ontwikkeling van het kind dan wordt er een koude overdracht
gegeven. Een koude overdracht houdt in dat de pedagogisch medewerker het kinddossier met daarin
de informatie over de ontwikkeling van het kind gezamenlijk met een begeleidende brief naar de
school stuurt. Indien de school hier vragen over heeft kunnen zij contact opnemen met de mentor
van het kind.

6.1.4 Overdracht van ontwikkelingsinformatie naar de buitenschoolse opvang
Naast de informatieoverdracht naar school is er tevens een informatieoverdracht naar de nieuwe
buitenschoolse opvang. Indien het kind gebruik zal maken van de buitenschoolse opvang van De
Sprookjesboom zal er een warme overdracht plaatsvinden, na schriftelijke toestemming van ouder.
De warme overdracht houdt in dat de mentor van het kinderdagverblijf en de nieuwe mentor bij de
BSO gezamenlijk in gesprek gaan over de welzijn en ontwikkeling van het kind. Indien een kind naar
een andere buitenschoolse opvang gaat zal er gebruik worden gemaakt van een koude overdracht, na
schriftelijke toestemming van de ouder. Een koude overdracht houdt in dat de pedagogisch
medewerker het kinddossier met daarin de informatie over de ontwikkeling van het kind gezamenlijk
met een begeleidende brief naar de nieuwe BSO stuurt. Indien de BSO hier vragen over heeft kunnen
zij contact opnemen met de mentor van het kind.

6.1.5 Omgaan met opvallend gedrag en ontwikkeling
Het kan gebeuren dat een kind zich binnen een groep onderscheidt door zijn opvallende gedrag of
door bijzonderheden in de ontwikkeling. Wanneer pedagogisch medewerkers dit signaleren wordt dit
op een laagdrempelige manier met ouders besproken tijdens de dagelijkse overdracht. Soms is een
verandering in gedrag of ontwikkeling een aanleiding van een verandering in de omgeving van het
kind. Wanneer dit het geval is zal de pedagogisch medewerker het gedrag of de bijzonderheden in de
ontwikkeling monitoren. Wellicht is er geen aanleiding en blijven er zorgen bestaan over het gedrag
of de ontwikkeling van het kind. De pedagogisch medewerker kan besluiten het kind te observeren in
overleg met ouder. Eventueel kan de pedagogisch medewerker ervoor kiezen om anoniem advies in
te winnen bij een organisatie zoals Jeugd en Gezin. Na de observaties zal er een oudergesprek
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plaatsvinden. Samen met de ouders bespreken wij het gedrag en/of ontwikkeling van het kind en de
observaties. In overleg met ouders wordt er een plan van aanpak opgesteld, het plan van aanpak
wordt in de praktijk verwezenlijkt door extra stimulatie te geven daar waar nodig. Tevens kan De
Sprookjesboom ouders adviseren om meer professionele hulp te zoeken zoals bijvoorbeeld een
logopedie, fysiotherapeut etc. Voor de juiste doorverwijzing wordt gebruik gemaakt van de sociale
kaart. Mochten beide opties geen mogelijkheid zijn dan vraagt De Sprookjesboom (na toestemming
van de ouders) een professional van jeugd en gezin om te kijken hoe het kind binnen de groep
functioneert. Ons uitgangspunt is om samen met de ouders zo snel mogelijk actie te ondernemen en
samen te werken aan het stimuleren van de ontwikkeling of positief gedrag bij het kind. Het welzijn
van het kind staat hierbij altijd voorop.
Rol van de pedagogische medewerker
De rol van de pedagogische medewerker bij aanwezigheid van bijzonderheden is in eerste instantie
het signaleren. De signalen die het kind afgeeft moeten duidelijk in kaart gebracht worden. Daarna zal
de situatie/ signalen eventueel met een collega en/of leidinggevende, die het kind ook op de groep
ziet, worden besproken en beoordeeld. De pedagogische medewerker bied steun aan de ouders
tijdens het traject waarbij de zorgen kenbaar worden gemaakt en er eventueel hulp gezocht gaat
worden.
De pedagogische medewerkers zullen worden opgeleid/geïnstrueerd wat de signalen van de
bijzonderheden/problemen kunnen zijn bij kinderen. Bij het inwinnen van hulp en/ of informatie
kunnen de pedagogische medewerkers terecht bij verschillende organisaties. De leidinggevende zorgt
er voor dat de pedagogische medewerkers de benodigde instrumenten/instructies en begeleiding
voorhanden krijgen voor het in kaart brengen van de signalen en het ondernemen van de
vervolgstappen.  Per situatie wordt er gekeken of er een ongestructureerde observatie plaatsvindt of
dat er gebruik wordt gemaakt van een observatieformulier. Wanneer er wordt gekozen om gebruik te
maken van een observatieformulier gebruiken wij de observatielijsten van CED groep Uk & Puk
observatielijsten. Wanneer het gaat om opvallende ontwikkeling in het gedrag wordt er gekozen voor
ongestructureerde observaties. Wanneer het gaat om opvallen in de ontwikkeling wordt er gebruik
gemaakt van observatielijsten. De leidinggevende kan daarnaast ondersteuning bieden aan de
pedagogisch medewerker met het ondernemen van de stappen. Indien de situatie meer
ondersteuning behoeft wordt er informatie ingewonnen bij een externe organisatie passend bij de
situatie, dit kan zijn jeugd en gezin etc.

Uiteraard is bijscholing omtrent het onderwerp opvallende ontwikkeling ook van belang. Om deze
reden komt dit onderwerp minstens één keer per jaar aan bod. Dit kan in de vorm van een studiedag,
een cursus, een vergadering of een workshop op locatie. De bijscholing kan zowel door een externe
organisatie worden geboden als intern medewerkers. Met de bijscholing krijgen de medewerkers de
kans om de kennis te vergroten en op te frissen. Tevens blijven pedagogisch medewerkers actief bezig
met de ontwikkelingspedagogiek van het kind waardoor zij beter en adequater kunnen reageren op
signalen van kinderen. Er wordt voor elk jaar een jaarplanning opgesteld waarbij er wordt gekozen
welke opleidingen, cursussen en of workshops de pedagogisch medewerkers het betreffende jaar
zullen volgen. Op locatie is meer informatie aanwezig over de scholingsjaarplanning.
Daarnaast is er een pedagogisch coach binnen De Sprookjesboom, één keer per jaar organiseert zij
een intervisie, waarbij opvoedkundige en pedagogisch vragen met betrekking tot opvallend gedrag,
ontwikkelingsproblematiek en andere pedagogische vraagstukken met betrekking tot de begeleiding
kunnen worden gesteld. Gedurende deze intervisie wordt er tevens gekeken naar alle kinderen met
opvallend gedrag. Gedurende het jaar komt de pedagogisch coach bijna maandelijks langs en hebben
de pedagogisch medewerkers de mogelijkheid om vragen te stellen en krijgen zij indien nodig extra
begeleiding.
De Sprookjesboom werkt tevens samen met de ‘Kinderfysiotherapie Paul Klaver’. Mochten er zorgen
zijn met betrekking tot de lichamelijk ontwikkeling van het kind kan ‘Kinderfysiotherapie Paul Klaver’
worden geconsulteerd voor advies, uiteraard gebeurt dit anoniem. ‘Kinderfysiotherapie Paul Klaver’
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kan in overleg met ouders het kind komen observeren op het kinderdagverblijf. Mochten wij
fysiotherapie nodig achtten voor een kind verwijzen wij ouder altijd naar ‘Kinderfysiotherapie Paul
Klaver’.

6.1.6 Wenbeleid
Ouders en kinderen krijgen allereerst een rondleiding op De Sprookjesboom, mochten ouder
besluiten gebruik te maken van de opvang dan volgt er in een intakegesprek. Tijdens het
intakegesprek worden alle belangrijke informatie van het kind doorgenomen, van allergieën tot ritme.
Tevens worden de gegevens van ouders en telefoonnummer voor in het geval van nood besproken en
ontvangen ouders alle benodigde informatie van De Sprookjesboom. Tijdens dit gesprek worden de
wendagen besproken. De Sprookjesboom hanteert vier wendagen. We vinden het belangrijk dat de
rust op de groep gewaarborgd blijft en hebben er daarom voor gekozen dat ouders na een duidelijk
moment van afscheid de groep weer verlaten. Op deze manier is het voor alle kinderen duidelijk dat
wanneer ouders kinderen naar het kinderdagverblijf brengen zij na afscheid de groep ook weer
verlaten. Na de wendagen krijgen ouders een uitgebreid overdrachtsmoment, waarin de wendag
besproken wordt. In principe wordt onderstaand wenschema aangehouden. Wanneer er in de
praktijk blijkt dat een kind een langere of kortere wenperiode nodig heeft kan het wenschema in
overleg met ouders aangepast worden. Tijdens de wendagen laten wij het kind kennis maken met zijn
groep en de pedagogisch medewerkers. Tevens zal het kind kennis maken met de andere groep,
tijdens bijvoorbeeld het buitenspelen. De wendagen vinden plaats wanneer het contract is gestart.

Wenschema:
Wendagen Tijden Informatie
1e wendag 8.00 – 13.00 uur Ouders brengen kind, nemen

afscheid en halen het kind na
de lunch weer op. Baby’s
volgen hun eigen ritme.

2e wendag 8.00 – 13.00 uur Ouders brengen kind, nemen
afscheid en halen het kind na
de lunch weer op. Baby’s
volgen hun eigen ritme.

3e wendag 8.00 – 18.00 uur Ouders brengen kind, nemen
afscheid en halen het kind aan
het einde van de dag weer op.

4e wendag 8.00 – 18.00 uur Ouders brengen kind, nemen
afscheid en halen het kind aan
het einde van de dag weer op.

Het waarborgen van de emotionele veiligheid tijdens het wennen
Tijdens het wennen dragen wij er zorg voor dat de kinderen zich emotioneel veilig voelen. Dit doen
wij door gedurende de wendag extra contact momenten met het kind te creëren. De pm’ers
benoemen zoveel mogelijk wat zij doen en wachten hierbij op de reactie van het kind om het kind
voor te bereiden op handelingen en overgangen. Daarnaast wordt het kind tijdens wendagen zoveel
mogelijk door de mentor verzorgt zodat het kind vertrouwt kan raken met deze pm’er.
Wij kijken hierbij goed naar de individuele behoefte van het kind en passen onze activiteiten hier op
aan gedurende de dag zodat het kind op zo prettig mogelijke manier kan kennis maken met de
anderen en met de werkwijze van de groep.
Mocht een kind van het kinderdagverblijf doorstromen naar de buitenschoolse opvang dan zal het
kind op twee dagen dat zij op het kinderdagverblijf komt ‘s middags gaan wennen op de
buitenschoolse opvang. Bij het bepalen van de duur van de wendag en wenperiode wordt er gekeken
naar de behoefte van het kind en de ouders. De eerste keer wordt het kind altijd door de vaste
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pedagogisch medewerker naar de BSO gebracht, de daarop volgende wendag komt de BSO
medewerker het kindje bij de groep ophalen.

Wendagen Tijden Informatie
1e wendag 15:15 – 17:00

*Wentijden kunnen tevens
worden gemaakt aan de hand
van behoefte kind en ouders.

De pedagogisch medewerker
van het KDV brengt het kind
naar de BSO en neemt daar
afscheid.

2e wendag 15:15 – 18:00
*Wentijden kunnen tevens
worden gemaakt aan de hand
van behoefte kind en ouders.

De pedagogisch medewerker
van de BSO haalt het kind van
het kinderdagverblijf en gaat
samen met het kind naar de
BSO.
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Hoofdstuk 7 De Randvoorwaarden

7.1 Ouderbeleid
Er is veel aandacht voor de communicatie met ouders. Dit uit zich in een goede uitwisseling van
informatie, tijdens overdrachtsmomenten. Daarnaast houden de pedagogisch medewerkers (mits
ouders hier behoefte aan hebbe) de slaaptijden en een beschrijving van hoe het die dag gegaan is
met het kind bij in een schriftje of in het digitale portaal. Dit schriftje krijgen ouders aan het eind van
de dag mee. Hier kunnen zij ook in terug schrijven naar de pedagogisch medewerkers.
Dit  zorgt ervoor dat pedagogisch medewerkers kunnen inspelen op de signalen en thuissituatie van
het kind. Voor het kind is het prettig te merken dat de pedagogisch medewerkers iets weten van de
thuissituatie en dat de ouders weten hoe het op het kinderdagverblijf was. Naast de goede
communicatie is uiteraard het goed informeren van ouders van groot belang. Tijdens het
intakegesprek worden ouder geïnformeerd over het beleid van De Sprookjesboom en tevens ook de
huisregels. Wij vragen expliciet de medewerking van ouder ten aanzien van het uitvoeren van de
regels.  Er worden concrete afspraken gemaakt voor het wennen. Daarnaast wordt aan ouders
uitgelegd op welke manieren er een extra dag kan worden opgenomen. Ten slotte worden ouders elk
jaar door de mentor in de maand na de verjaardag van het kind uitgenodigd voor een oudergesprek
(3.5.2).

7.2 Pedagogisch medewerkers
Al onze pedagogisch medewerkers beschikken over een CAO conform diploma om in de kinderopvang
te werken. Daarnaast worden pedagogisch medewerkers altijd voor aanvang van de werkzaamheden
gescreend, niet alleen door middel van het aanvragen van een VOG en continue screening, maar ook
door het proefdraaien op de groep. Wij vinden het van groot belang dat alle pedagogisch
medewerkers onze visie dragen en uitdragen. Elke pedagogisch medewerker heeft zijn eigen groep,
bij ziekte of rustige periodes kunnen de pedagogisch medewerkers ook op een andere groep worden
ingezet. Alle pedagogisch medewerkers zijn bekend bij de kinderen van De Sprookjesboom. Dit komt
onder andere door het ondernemen van gezamenlijke activiteiten, maar ook het samen openen en
sluiten. Dit geldt tevens voor ziekte en vakantieperiodes. Deze periodes worden altijd opgevangen
door een van onze vaste pedagogisch medewerkers.

7.3 Accommodatie Beleid
Elk jaar wordt er gekeken naar de veiligheid, hygiëne en pedagogisch kwaliteit. Naar aanleiding
hiervan wordt onze werkwijze vastgesteld. Zo worden er onder andere regels, een hygiëne en
veiligheidsprotocol opgesteld. Ouders kunnen deze documenten inzien op de Kaboutergroep. Bij 3.7
regels kunt u een aantal van de belangrijkste afspraken lezen. Wij vragen u vriendelijk om u
medewerking zodat wij ons veiligheid en hygiëne beleid naar behoren kunnen uitvoeren. Tevens vindt
er jaarlijks een GGD inspectie plaats. De inspectie rapporten liggen ter inzage op de groep de
kabouters en zijn tevens te vinden op onze website.

7.4 Beroepskracht kind ratio
De Pedagogisch medewerker-Kind-Ratio betreft de verhouding tussen het aantal PM-ers dat ten
minste ingezet moet worden bij een bepaald aantal gelijktijdig aanwezige kinderen in een bepaalde
leeftijdsgroep. Deze ratio is vastgelegd in de Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.
Voor het bepalen van de BKR maken wij altijd gebruik van de online rekentool (http://1ratio.nl).
Aan de hand hiervan wordt een dienstrooster opgesteld, zodat er altijd voldoende pedagogisch
medewerkers op de groep aanwezig zijn.
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Bij een volledige bezetting ziet het beroepskracht kind ratio er als volgt uit bij De Sprookjesboom:
Groep: Maximum aantal kinderen Aantal beroepskrachten
Draakjes 16 4
Kabouter 16 4

7.5 Vier ogen beleid
Het vier-ogen-principe betekent dat er altijd een andere volwassene met een pedagogisch
medewerker moet kunnen meekijken of meeluisteren. Het vier ogen principe wordt als volgt
vormgegeven:
Er wordt altijd met minstens twee volwassenen geopend en gesloten. Wanneer de stamgroepen
beide naar hun eigen groep gaan kan het voorkomen dat de pedagogisch medewerker alleen is op de
groep. Op dit moment wordt de tussendeur tussen de groepen open gezet op een kier (met haak)
zodat de pedagogisch medewerkers elkaar kunnen horen.
Het vier-ogenprincipe in de slaapkamer wordt gewaarborgd doormiddel van babyfoons. Op alle
slaapkamers staat een babyfoon waardoor de andere pedagogisch medewerkers kunnen horen wat
er in de slaapkamer gebeurt.
Daarnaast trachten wij De Sprookjesboom zo transparant mogelijk te maken. Dit doen wij door de
groepsdeuren altijd open te hebben staan, de ramen doorzichtig te houden, zowel vanaf buiten als
vanaf binnen.

7.6 Ondersteuning van andere volwassenen en achterwachtregeling
Naast de pedagogisch medewerkers kunnen er andere volwassenen in het pand aanwezig zijn ter
ondersteuning van de pedagogisch medewerkers, zoals bijvoorbeeld een groepshulp. Ondersteunend
personeel werkt groep ondersteunend in het kindercentrum. Doel van het inzetten van de groepshulp
is het ondersteunen van de pedagogisch medewerker in het kindercentrum door het uitvoeren van
algemeen verzorgende taken en/of licht huishoudelijke werkzaamheden. Momenten dat er een extra
volwassene op de groep aanwezig kan zijn is tijdens uitstapjes en dagelijks tijdens de maximaal 3 uurs
wettelijke afwijking van het BKR mede ook ten aanzien van het vier ogen beleid. Wij werken op het
moment niet met vrijwilligers.
Tevens worden de pedagogisch medewerkers ondersteund door de groepshulp op dagen dat de
pedagogisch medewerker alleen op de groep staat i.v.m. laag kindaantal, dit kan in vakanties zijn. De
groepshulp reikt op deze momenten het eten en drinken aan en ondersteund de pedagogisch
medewerker daar waar nodig is. Tevens is de groepshulp en de pedagogisch medewerkers van de BSO
de achterwacht, in geval van nood zijn zij direct ter ondersteuning beschikbaar.
Wij openen en sluiten met twee volwassenen in het pand. Mocht dit door omstandigheden (een
calamiteit) niet lukken en er daarom 1 pedagogisch medewerker in het pand is dan dient er te allen
tijde een achterwacht beschikbaar te zijn. Deze achterwacht is tijdens de openingstijden telefonisch
bereikbaar en kan in geval van nood binnen 15 minuten bij het kinderdagverblijf zijn. Bij De
Sprookjesboom is deze persoon S. van Kampen. Daarnaast kan zij bij calamiteiten als extra
ondersteuning worden opgeroepen.

Externe adviseur
De Sprookjesboom werkt samen met een externe adviseur om de kwaliteit van het kinderdagverblijf
te waarborgen, maar tevens ook te verbeteren daar waar nodig. De externe adviseur is samen met de
leidinggevende verantwoordelijk voor het opstellen van het beleid en de implementatie daarvan. De
externe adviseur adviseert, ondersteunt en begeleid de leidinggevende daar waar nodig is. Als laatste
biedt de externe adviseur eventuele bijscholing, workshops en studiedagen aan.
Pedagogisch coach en beleidsmedewerker. De Sprookjesboom acht het van groot belang dat er
sprake is van een goede pedagogisch kwaliteit binnen de kinderopvang en werkt om deze reden met
een pedagogisch coach en beleidsmedewerker, die verantwoordelijk is voor de begeleiding van de
pedagogisch medewerkers en het schrijven van het pedagogisch beleidsplan.
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Om de pedagogische kwaliteit bij De Sprookjesboom te kunnen waarborgen, bezoekt de pedagogisch
coach en beleidsmedewerker (bijna) maandelijks De Sprookjesboom. De pedagogisch coach en
beleidsmedewerker kijkt mee op verschillende fronten van de pedagogisch kwaliteit. Zo wordt er
aandacht besteedt aan het pedagogisch beleidsplan en het implementeren hiervan, het in kaart
brengen en monitoren van het pedagogisch handelen door middel van (video)observaties en POP
gesprekken, en het aanbieden van workshops die aansluiten op de inzichten uit de observaties.
Daarnaast is er aandacht voor de zorg- en opvoedvragen die onder de pedagogisch medewerkers
spelen binnen een intervisiebijeenkomst en wordt de kwaliteit van de leefomgeving en de mate van
ontwikkelingsstimulering in kaart gebracht. De pedagogisch coach en beleidsmedewerker is
gediplomeerd conform CAO kinderopvang.

Leidinggevende
De leidinggevende functie in het primair proces met een operationeel karakter. Onder operationeel
karakter wordt in dit verband verstaan dat de locatiemanager zorgt voor het realiseren en aansturen
van de uitvoering van de werkplannen en dagelijks leiding geeft aan de pedagogisch medewerkers.
De leidinggevende geeft leiding aan de pedagogisch medewerkers en eventuele stagiaires, die zorg
draagt voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen bij de
Sprookjesboom. De leidinggevende  is verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van het
tactische en operationele beleid. Medewerkers aansturen, Geeft leiding aan medewerkers door de
kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden te controleren en
coördineren en medewerkers te begeleiden, instrueren, coachen en motiveren, waar nodig. Heeft
een begeleidende taak ten aanzien van de pedagogisch medewerkers bij de uitvoering van hun
dagelijkse werkzaamheden en houdt daartoe periodiek kinder- en/of werkbesprekingen. Daarnaast
draait de leidinggevende regelmatig mee op de groep, waardoor zij de pedagogisch medewerkers,
kinderen en ouders goed kent. Hierbij kan zij nog beter coachen, begeleiden en aansturen.
Informatie uitwisselen met ouders, door het mede voeren van intakegesprekken, daarnaast is de
leidinggevende het eerste aanspreekpunt indien een ouders inhoudelijk vragen heeft over de opvang.
Als laatste is de leidinggevende het aanspreekpunt voor ouders met betrekking tot klachten alsmede
het eerste aanspreekpunt voor de oudercommissie.

Stagiaires
De stagiaire is bij ons om zichzelf verder te ontwikkelen als pedagogisch medewerker. De taken die
een stagiaire kan uitvoeren:

Alle leerjaren niveau 3 & 4:
- Pedagogisch medewerker ondersteunen tijdens activiteiten
- Activiteit aanbieden met ondersteuning van de pedagogisch medewerker
- Begeleiden van ontwikkeling
- Observeren van kinderen ( in samenwerking met de mentor van het kind)
- Begeleiden tijdens eet en drinkmomenten
- Uitvoeren van huishoudelijke taken
- Begeleiden van kinderen tijdens vrij spel momenten

Laatste leerjaar niveau 3 & 4:
Indien de stagiaire in het laatste leerjaar zit en indien zij boven de 18 jaar is mag zij onderstaande
extra werkzaamheden uitvoeren:

- Aanbieden van een workshop reeks of activiteit
- Deelnemen aan oudergesprekken
- Overdracht aan ouder geven aan het einde van de dag

43
Versie februari 2022



Er worden twee soorten stagiaires onderscheiden:
BBL-stagiaires en derde leerweg studenten: een BBL stagiaire of derde leerweg student volgt een
werken-en leren opleiding. Een Derde-Leerweg opleiding kent geen vaste uren zoals een BBL of BOL
stage, hierdoor is het dus flexibel en zeer geschikt voor mensen met andere bezigheden (baan, gezin).
Derde-leerweg opleidingen vallen net als andere mbo-opleidingen onder de Wet Educatie
beroepsonderwijs en voldoet dus aan dezelfde strenge kwaliteitseisen. Bij deze vormen van
opleidingen mag de stagiaire worden ingezet als een formatieve pedagogisch medewerker.
Afhankelijk van de fase van haar opleiding, toets uitslagen en beoordeling van de praktijkbegeleider,
is deze inzetbaarheid van 0 tot 100%.
De BBL of derde leerweg student heeft een arbeidscontract bij kinderopvang De Sprookjesboom,
indien zij formatief wordt ingezet. BBL studenten of derde leerweg studenten van de BSO hebben een
arbeidscontract van minimaal 12 uur en studenten van het kinderdagverblijf van minimaal 20 uur.
Indien een BBL-stagiaire of derde leerweg student formatief wordt ingezet zal er te allen tijde een
inzetbaarheid verslag worden opgesteld waarin is beschreven voor hoeveel procent de stagiaire
formatief ingezet kan worden alsmede de reden van deze conclusie.
Binnen De Sprookjesboom wordt een BBL die deels formatief wordt ingezet op de volgende wijze
ingezet: de formatieve inzetbaarheid wordt op basis van uren berekent. Bijvoorbeeld; indien zij voor
50% inzetbaar is wordt zij de helft van de tijd formatief ingezet als pedagogisch medewerker en de
andere 50% van de tijd boventallig ingezet als stagiaire. Indien de BBL’er op twee locaties werkzaam is
dan zal zij op basis van de uren op die locatie het aantal percentage in tijd intallig of boventallig
worden ingezet. Bijvoorbeeld: een BBL’er is 50% formatief inzetbaar, zij werkt 16 uren op het
kinderdagverblijf en 4 uur op de BSO. Zij zal op het kinderdagverblijf 8 uren formatief worden ingezet
en op de BSO 2 uren formatief worden ingezet. In het inzetbaarheidsverslag wordt hier verder uiting
aan gegeven hoe deze verdeling per stagiaire er uit ziet.

Inzet stagiaires
Binnen Kinderdagverblijf de Sprookjesboom worden BBL-stagiaires zowel op het kinderdagverblijf als
op de buitenschoolse opvang ingezet. We merken dat studenten het erg fijn vinden om binnen een
stage met verschillende doelgroepen kennis te kunnen maken. Wij zijn een kleinschalige
kinderopvang. Hierdoor zien en kennen alle kinderen alle pedagogisch medewerkers regelmatig
gedurende de dag waardoor zij al gewend zijn aan deze medewerkers. We vinden het waardevol om
hiervan gebruik te maken door onze BBL-stagiaires op alle groepen te laten werken. Hierdoor krijgen
zij de optimale mogelijkheid om hun kennis te verbreden en hun talenten te ontdekken. Daarnaast
werken onze pedagogisch medewerkers die op het KDV werken ook veelal op de BSO. Indien zij op
beide locatie werkzaam zijn worden de verplichte contracturen van het KDV ( 20 uur) aangehouden.
Indien een BBL’er op beide locaties stage loopt heeft zij een contract op kinderopvang De
Sprookjesboom, waarbij geen beperkingen ten aanzien van BSO of KDV wordt gegeven. Dit geldt ook
voor het stagecontract.

Wij dragen ervoor zorg dat er niet meer dan 50% van de personele bezetting uit stagiaires bestaan
gedurende de dag.

Een BBL-stagiaire voert de volgende taken uit:
Alle leerjaren en inzetpercentage

- Het ophalen van kinderen
- Activiteiten aanbieden
- Activiteit aanbieden met ondersteuning van de pedagogisch medewerker
- Begeleiden van ontwikkeling
- Observeren van kinderen (in samenwerking met de mentor van het kind)
- Begeleiden tijdens eet en drink momenten
- Uitvoeren van verzorgingsmomenten zoals, verschonen , toiletbegeleiding , flesje geven
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- Uitvoeren van huishoudelijke taken
- Begeleiden van kinderen tijdens vrij spel momenten

Laatste leerjaar of bij inzetbaarheidspercentage boven de 50%
- Aanbieden van een workshop reeks of activiteit
- Deelnemen aan oudergesprekken en kinderen observeren
- Overdracht aan ouder geven aan het einde van de dag
- Oudergesprekken en kinderen observeren
- Het opstellen van een handelingsplan m.b.t. een kind

Laatste leerjaar of bij inzetbaarheidspercentage van 100%
- De BBL-stagiaire functioneert als volledig pedagogisch medewerker en voert tevens

gelijkwaardige taken uit. Indien noodzakelijk worden taken begeleid en ondersteund door
collega’s. De BBL-er zal echter niet als vast gezicht worden aangewezen. Daarnaast voert zij
mentortaken alleen uit met controle van een collega.

Bol-stagiaires
Bol- stagiaires: Naast BBL-studenten kunnen er tevens BOL-studenten stagelopen bij De
Sprookjesboom. Zij volgen een beroeps opleidende leerweg, waarbij zij stage lopen. Deze stagiaires
staan boventallig ingezet, dit betekent dat zij niet de eindverantwoordelijke zijn voor de welzijn van
de kinderen. Onder bepaalde omstandigheden kan besloten worden een BOL-student formatief in te
zetten. Dit gebeurt alleen als de BOL-student capabel genoeg is om als volwaardige pedagogisch
medewerker ingezet te worden. Mocht er worden besloten om een BOL-student als formatieve
pedagogisch medewerker in te zetten dan wordt er te allen tijde een inzetbaarheid verslag opgesteld.
Daarnaast mag een BOL-stagiaire alleen worden ingezet onder de volgende voorwaarde:\
Een bol student mag alleen ingezet worden tijdens ziekte van een pedagogisch medewerkers of
tijdens schoolvakanties van de student.
De bol student mag nooit alleen op de groep staan behalve tijdens pauzes
De bol student mag niet worden ingezet tijdens het eerste leerjaar

Bij kinderopvang De Sprookjesboom houden wij ons aan onderstaand richtlijnen zoals vastgesteld in
het cao-kinderopvang met betrekking tot derde leerweg studenten en BBL-stagiaires:

Inzetbaarheid en
salariëring
studenten mbo
en HBO
Opleidingsfase

Formatieve
inzetbaarheid

Wijze van
vaststelling
opleidingsfase

Wijze van
vaststelling
formatieve
inzetbaarheid

Fase 1:
overeenkomstig
eerste leerjaar
SPW-3/ SPW-4

Oplopend van 0
naar 100%

* Conform de
leerjaren en
voortgang
ingeval van een
normatieve
opleidingsduur
van 3 jaar;
* In geval van
een andere
opleidingsduur
worden de fase
en
ingangsdatum

De werkgever
stelt de
formatieve
inzetbaarheid in
fase 1 en fase 2
vast op basis van
informatie van
de opleidings- en
praktijkbegeleid
er en legt deze
schriftelijk vast.

Fase 2:
overeenkomstig
tweede leerjaar
SPW-3/ SPW-4
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ervan bepaald
op basis van
informatie van
de opleiding.

Fase 3:
overeenkomstig
derde leerjaar
SPW-3/ SPW-4

100%

Fase 4:
Diploma SPW-3
of
Vierde jaar
SPW-4

100% Nvt Nvt

Begeleiding stagiaires
De naaste collega op de groep begeleidt de stagiaire gedurende de dag, zij kan vragen stellen maar zal
ook feedback krijgen op haar handelen. Daarnaast heeft elke stagiaire een eigen stagebegeleider die
in overleg met de collega’s en in samenwerking met de leidinggevende de verdere begeleiding vorm
geeft gedurende stagegesprekken, het begeleiden bij opdrachten en gesprekken met de
onderwijsinstelling.
Maandelijks vindt er een POP-gesprek plaats tussen de pedagogisch medewerker en de stagiaire. In
dit gesprek wordt over het functioneren van de stagiaires gesproken, waar de stagiaires nog kan
groeien alsmede waar de stagiaire zelf nog wilt groeien. Daarnaast wordt besproken welke
opdrachten de stagiaire nog dient te maken. Indien de stagiaire goed presteert dan kan ervoor
worden gekozen over te gaan op een POP-gesprek eens in de twee maanden. Periodiek (afhankelijk
van de opleidingsinstelling) is er een gesprek tussen de pedagogisch medewerkers stagebegeleider en
de leerkracht van school omtrent de ontwikkeling van de stagiaire.
De pedagogisch medewerker kan ondersteuning bij de begeleiding van de stagiaire vragen indien de
gesprekken stroef verlopen of er bijvoorbeeld over disfunctioneren gesproken moet worden.
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7.7 De drie uursregeling
Op een aantal vastgestelde momenten op de dag mag er worden afgeweken van het beroeps kind
ratio. Dit betekent dat er tijdelijk minder pedagogisch medewerkers ingezet mogen worden waarbij in
ieder geval minimaal de helft van de aantal benodigde pedagogisch medewerkers aanwezig dient te
zijn. Bij een openingstijd van 10 uur of langer mag er maximaal drie uur worden afgeweken van het
BKR , de zogeheten drie uursregeling.
De regeling treed in werking zodra een pedagogisch medewerkers meer dan het toegestane aantal
kinderen in haar eentje opvangt. In de kind planning wordt bijgehouden wanneer kinderen
binnenkomen en wanneer zij naar huis gaan, hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt wanneer er van het
BKR wordt afgeweken.
Als blijkt dat we meer dan drie uur af gaan wijken volgens de BKR op een dag (incl. de pauzes), wordt
het rooster incidenteel of structureel aangepast, naar gelang de situatie.
Op het moment dat de drie-uursregeling in werking is getreden en er slechts één PM’er in het pand is,
zorgen we er altijd voor een tweede volwassene die aanwezig is in het pand bv een stagiaire (18+) of
de leidinggevende.

Kinderopvang de Sprookjesboom is geopend van 08:00 – 18:00
Er kan op aanvraag ook gebruikt worden gemaakt van verlengde opvang tussen 07:00 – 08:00 en
18:00 – 18:30
Tijden van afwijking ( buiten deze tijden wordt er te allen tijde voldaan aan het BKR)
Dag Afwijken ochtend Afwijken middag Afwijken avond
Maandag 10:15 – 11:00 12:30 – 14:00

15:30 – 16:15
-

Dinsdag 10:15 – 11:00 12:30 – 14:00
15:30 – 16:15

-

Woensdag 10:15 – 11:00 12:30 – 14:00
15:30 – 16:15

-

Donderdag 10:15 – 11:00 12:30 – 14:00
15:30 – 16:15

-

Vrijdag 10:15 – 11:00 12:30 – 14:00
15:30 – 16:15

-
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7.8 Oudercommissie
De Wet kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke
beleidsonderwerpen. Hiervoor is er een oudercommissie: zij mogen gevraagd en ongevraagd advies
geven over diverse onderwerpen binnen kinderopvang De Sprookjesboom. Het reglement van de
oudercommissie beschrijft de regelingen en afspraken waarbinnen de medezeggenschap bij
kinderopvang De Sprookjesboom uitgevoerd wordt, zoals bijvoorbeeld het uit te voeren beleid. De
oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze en taakverdeling en legt dat vast in een huishoudelijk
reglement. De oudercommissie heeft als doel de belangen van de kinderen en de ouders van
kinderopvang De Sprookjesboom waar de oudercommissie aan verbonden, is zo goed mogelijk te
behartigen en de ouders te vertegenwoordigen. De oudercommissie bevordert goede en heldere
informatie aan ouders, de betrokkenheid van ouders bij de kinderopvang en fungeert als
aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenregeling.

7.9 Klachtenregeling
In het kader van de wet kinderopvang is er een interne klachtenregeling opgesteld voor kinderopvang
De Sprookjesboom. Ondanks de goede zorgen en de hoge kwaliteit die De Sprookjesboom nastreeft
kan er in de samenwerking tussen ouders, kinderen en pedagogisch medewerkers een klacht
ontstaan. De Sprookjesboom neemt klachten serieus en ziet de klacht als een moment om van te
leren en te groeien. Om op deze wijze de kwaliteit van de kinderopvang nog verder te verhogen.

De Sprookjesboom onderscheidt twee soorten officiële klachtenregelingen:
Interne klachtenregeling: Bij voorkeur maken ouders/ verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de
directe betrokkenen. Mocht dit niet leiden tot een bevredigende oplossing dan kan er een officiële
klacht worden ingediend. Deze officiële klacht dient schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij de
leidinggevende. De leidinggevende zal de klacht in behandeling nemen, mocht de klacht een
vermoeden van kindermishandeling betreffen dan treedt de meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling in werking. De interne klachtenprocedure wordt daarmee afgesloten. Nadat de
klacht in behandeling is genomen zal de leidinggevende contact opnemen met de betrokkene en
eventueel de oudercommissie bij de klachtenprocedure betrekken. Binnen ten minste 6 weken na het
indienen van de klacht, zal een schriftelijke en gemotiveerd oordeel, inclusief concrete termijnen
waarbinnen eventuele maatregelen zullen worden gerealiseerd, verstuurd worden naar de ouder.
Voor meer informatie over de interne klachtenregeling kunt u kijken in de interne klachtenregeling
die op locatie inzichtelijk is.
Externe klachtenregeling:  Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende
oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij de
geschillencommissie, gevestigd in Den Haag. Of het aanmelden van het geschil bij de
Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl.

In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie:
De kinderopvangorganisatie niet binnen 6 weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht.
De ouders en de kinderopvangorganisatie het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de
afhandeling van een klacht.
De kinderopvangorganisatie geen adequate klachtenregeling heeft.

In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen bij de
Geschillencommissie Kinderopvang als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat zij
onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie.
Dit kan zijn bijvoorbeeld bij klachten over intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het voorleggen
van hun klacht vervelende consequenties kan hebben. De Geschillencommissie beoordeelt in
individuele gevallen of aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan.
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7. 10 Sluitingsdagen
Kinderopvang De Sprookjesboom is gesloten op de volgende dagen:

✔ Nieuwjaarsdag

✔ 2de Paasdag

✔ Koningsdag

✔ Bevrijdingsdag (1x in de vijf jaar 2025, 2030 etc.)

✔ Hemelvaartsdag

✔ 2de Pinksterdag

✔ Sinterklaas (5 december) sluiten wij om 17:00

✔ Kerstavond sluiten wij om 17:00

✔ 1ste en 2de Kerstdag

✔ Oudejaarsdag sluiten wij om 17:00

✔ Daarnaast hebben wij 4 studiedagen per jaar waardoor de kinderopvang gesloten is. Deze

dagen worden in het begin van het jaar vastgesteld en in de nieuwsbrief meegedeeld.

7.11 Beleid veiligheid en gezondheid
Veiligheid en hygiëne is zeer belangrijk binnen de kinderopvang. Kinderen moeten veilig en hygiënisch
hun tijd kunnen doorbrengen, zonder groot gevaar te lopen op ongelukken, ziektes of ander letsel ten
gevolge van een onveilige en onhygiënische kinderopvangorganisatie. Om de veiligheid en
gezondheid van de kinderen te waarborgen, wordt er gewerkt met een beleid veiligheid en
gezondheid, waarin richtlijnen zijn opgenomen hoe er zorg wordt gedragen voor een veilige en
gezonde kinderopvang. Wij vinden het hierbij van belang dat kinderen zelf leren omgaan met kleine
risico’s en gedragsregels aanleren om kans op ongevallen te minimaliseren. Voor sommige risico’s is
het maken van gedragsregels met kinderen niet voldoende om het risico te minimaliseren, bij deze
risico’s zijn er werkafspraken met de pedagogisch medewerkers gemaakt en indien nodig
aanpassingen in het pand gemaakt. Meer informatie over de werkwijze omtrent veiligheid en
gezondheid kunt u vinden op de locatie.
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