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Inleiding
Voor kinderen bestaat er een wereld thuis en een wereld bij de kinderopvang. De
overbrugging van deze twee werelden moet voor een kind een natuurlijke stap zijn.
Dit plan is ontwikkeld om ouders inzicht te geven in de dagelijkse gang van zaken bij het
kinderdagverblijf en wordt bij de intake met de ouders besproken om een goede
samenwerking en afstemming tussen ouders en kinderopvang te creëren.
Dit beleidsplan is opgebouwd conform de Wet Kinderopvang en beschrijft belangrijke
aspecten in de ontwikkeling van kinderen.
Medewerkers van kinderdagverblijf Op d’n Buiten en vraagouders kunnen op dit beleidsplan
terugvallen als het gaat om de uitgangspunten van kleinschalige kinderopvang en de visie van
kinderopvangorganisatie Op d’n Buiten.
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Uitgangspunten kinderdagverblijf Op d’n Buiten
Kinderdagverblijf Op d’n Buiten is een kleinschalig kinderdagverblijf voor de
leeftijdscategorie van 0-4 jaar. De opvang bestaat uit 2 verticale groepen met maximaal 12
kinderen. Beide groepen hebben de beschikking over een speel/woonkamer, keuken,
slaapkamer, kindersanitair en een riante buitenspeelplaats. Wij streven naar een huiselijke
sfeer en een goede band met ouders en kind. De uitgangspunten die wij hiervoor hanteren zijn
het bieden van veiligheid, geborgenheid en het creëren van wederzijds vertrouwen. Daarbij
respecteren wij kinderen zoals ze zijn. Hierdoor kunnen ze zichzelf vrij ontwikkelen en
krijgen ze de kans om hun eigen persoonlijkheid te ontdekken en te creëren.
Wij werken binnen onze VOF met een klein personeelsbestand en streven er naar de kinderen
vertrouwd te laten raken met alle gezichten werkzaam bij Op d’n Buiten. Dit heeft als
voordeel dat er in geval van wisselingen binnen het werkrooster toch een bepaalde mate van
vertrouwen en veiligheid gewaarborgd blijft voor de kinderen.
Uiteraard volgen we de wettelijke richtlijnen voor de gezondheid, hygiëne en veiligheid. (zie
kwaliteit)

Visie kinderdagverblijf Op d’n Buiten
BUITEN LEVEN DOET KINDEREN GOED!
Ons kinderdagverblijf heeft de mogelijkheid kinderen op te vangen op het platteland. De
omgeving, het (boeren)erf, biedt een unieke kans voor kinderopvang. Op het platteland zijn
kinderen veel buiten en hebben contact met dieren en de natuur. Dit voegt iets bijzonders toe
aan het dagelijkse ritme van spelen, eten en slapen en daarmee onderscheidt deze vorm van
kinderopvang zich van regulier kinderopvang.
Kinderen willen zich van nature ontwikkelen daar hoeven wij niets voor te doen. Wat wij als
omgeving van het kind, in dit geval als pedagogisch medewerkers, wel moeten doen is
naadloos aansluiten op de behoefte, wensen en mogelijkheden van elk kind als individu. Door
de kleinschaligheid zijn wij in staat deze persoonlijke aandacht te geven aan zowel kind als
ouder. Verdere sleutelwoorden voor ons zijn gezellig, knus en respectvol.
Door dit alles te combineren met dieren, moestuin en boomgaard, ervaart het kind bij ons rust
en ruimte. Het omgaan met de natuur wordt binnen vertaald naar seizoensgebonden thema’s.
Tevens zijn wij voorstander van natuurlijk buitenspelen.
Natuurlijk buitenspelen houdt in dat wij zo min mogelijk gebruik maken van speelmateriaal
met een vooraf door volwassenen bepaald doel (een glijbaan is om te glijden, een wigwam is
een wigwam elke dag weer…). Wij zien in de buitenspeelruimte graag veel groen zoals hagen
en struiken gecombineerd met natuurlijke materialen, heuvels, houten palen enz. Allemaal
elementen die van alles kunnen zijn want dat inspireert het zelf verzinnen van je eigen spel.
Spelen in je eigen fantasie! Want bij natuurlijk buiten spelen gaat het kind op in het spel, het
speelt langer, soms alleen, soms met elkaar.
Het buiten zijn en buiten spelen bevordert op deze manier de ontwikkeling op meer niveaus
dan het traditionele buiten spelen.

Kinderen mogen bij ons vies, moe, voldaan en gelukkig zijn.
4

Ontwikkeling van kinderen
In de Wet Kinderopvang wordt onder andere aangegeven wat de overheid verstaat onder
kwaliteit in de kinderopvang:
“Verantwoorde kinderopvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het
kind in een veilige omgeving”.
De opvoedingstheorie van Marianne Riksen-Walraven ligt ten grondslag aan de
Wet Kinderopvang en de beleidsregels Kwaliteit kinderopvang.

Marianne Riksen-Walraven was van 1998 tot 2001 de eerste hoogleraar
Pedagogiek voor de kinderopvang.
Zij stelt dat het opvoedingsdoel ‘de emotionele veiligheid’ de belangrijkste
basis is voor een kind om zich te kunnen ontwikkelen. Een kind dat zich
niet veilig voelt in een omgeving, is niet in staat om indrukken en
ervaringen op te nemen.

De vier opvoedingsdoelen volgens Marianne Riksen-Walraven, hebben wij opgenomen in ons
pedagogisch beleid:

1 Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid.
Het bieden van een gevoel van veiligheid is de meest belangrijke pedagogische doelstelling
voor alle vormen van kinderopvang. Niet alleen draagt de veiligheid bij aan het welbevinden
van de kinderen nu, maar ook omdat een onveilig klimaat het behalen van de andere
pedagogische doelen in de weg staat.
Hoe kinderdagverblijf Op d’n Buiten het gevoel van emotionele veiligheid waarborgt
a. In de pedagogisch medewerker-kind relatie werken wij aan de emotionele veiligheid van
een kind.
De aanwezigheid van vertrouwde pedagogisch medewerkers is een basis om een goede relatie
tussen kind en leiding te laten ontstaan. Kinderen kunnen daarbij rekenen op de pedagogisch
medewerkers die er altijd zijn als veilig en vertrouwd baken, voor aanmoediging, een knuffel
om te laten weten hoe trots we op ze zijn en om ze op te vangen als het even niet lukt.
Pedagogisch medewerkers hebben oog en oor voor de eigenheid van ieder kind. Zij gaan
respectvol en liefdevol om met kinderen en scheppen de voorwaarden waarbinnen elk kind
zichzelf kan zijn, zich ontspannen en prettig voelt en zich in zijn eigen tempo kan
ontwikkelen. Bij de samenstelling van ons team proberen we o.a. rekening te houden met
verschillende persoonlijke kenmerken van onze medewerkers. We kijken naar ervaring,
gevarieerd leeftijdsopbouw en creativiteit. Een goed gevarieerd team biedt kinderen meerdere
mogelijkheden een vertrouwensrelatie met de pedagogisch medewerker op te bouwen.
Daarom hebben wij een klein team met een vaste invalkracht.
Speciale aandacht voor baby’s
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Rust en regelmaat ervaren jonge kinderen, met name baby’s, als houvast. Vaste routines
helpen ze hierbij. Ze vinden het fijn om te weten dat de pedagogisch medewerker die voor ze
zorgt na het melk drinken bijvoorbeeld een boekje met ze leest of voor het slapen nog een
liedje zingt. Daarom kunnen de kleintjes bij ons rekenen op het vertrouwde gezicht van de
pedagogisch medewerker die hen op schoot neemt, de fles geeft, in bed legt en hen troost als
ze verdrietig zijn. Bij haar voelt de baby zich geborgen en krijgt hij de gelegenheid zich te
hechten.
Uw baby geeft het tempo en het ritme aan, wij volgen.

b. Door de manier waarop wij de binnen- en buitenruimte aanbieden en inzetten creëren wij
emotionele veiligheid voor een kind.
Ieder kind wordt opgevangen in zijn/haar eigen groep met eigen groepsruimte. Daarnaast zijn
er in het kinderdagverblijf andere ruimtes die gebruikt kunnen worden voor speel- en
spelactiviteiten. De buitenruimte is kindvriendelijk ingericht en daar waar mogelijk, wordt
gebruik gemaakt van andere buitenspeelplaatsen/vaste routes tijdens onze wandelingen. De
eigen groepsruimte is een herkenbare en vertrouwde plek voor het kind. De ruimtes zijn
zodanig ingericht en ingedeeld dat kinderen van verschillende leeftijden op de leeftijd
afgestemde activiteiten kunnen ontwikkelen. Wij hebben gekozen voor een sfeervolle
inrichting met rustige kleuren wat de identiteit van de boerderij in stand houdt en zorgt voor
een gemoedelijke, huiselijke sfeer.
c. In de groep dragen wij zorg voor de emotionele veiligheid van een kind.
Bij Op d’n Buiten maken kinderen gebruik van twee verticale stamgroepen.
Maar in het belang van de kinderen kiezen wij er voor om gebruik te maken van open deuren
beleid zodat we voor de allerkleinsten hun rust en veiligheid kunnen waarborgen en we de
grotere kinderen passende uitdagingen kunnen bieden.
Zo voelt een jong kind zich het prettigst in een vertrouwde ruimte, in de buurt van ‘zijn’
pedagogisch medewerker, terwijl oudere kinderen graag op onderzoek uitgaan in nieuwe
ruimten; als het even kan ook net buiten het oog van een volwassene.
Daar elk kind recht heeft op optimale zorg en begeleiding, letten wij op de volgende punten
met betrekking tot het open deuren beleid:
•
•
•
•

Hebben zij aansluiting bij speelgenootjes
Is er behoefte aan extra aandacht
Hoe is de groepssamenstelling van de oudste kinderen.
Kunnen we de allerkleinsten tijdens een open deuren moment een rustige omgeving
bieden
Verderop in het pedagogisch beleid komen we terug op het open deuren beleid.

d. Bij het organiseren en aanbieden van activiteiten kiezen wij voor een aanpak die de
emotionele veiligheid van een kind waarborgt.
Het dagritme van de dagopvang ligt vast, activiteiten op vaste momenten bieden het kind
zekerheid en structuur. Als we aan vaste activiteiten denken dan zijn de maaltijden, liedjes
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zingen, slapen gaan, creatieve bezigheden/gestuurd spel en buitenspelen daar onderdeel van.
De dagindeling wordt verderop in het pedagogisch beleid beschreven.
Onze pedagogisch medewerkers ondersteunen deze activiteiten door alertheid, stimuleren en
uitdagen, helpen en actief meedoen waarbij zij sensitief responsief reageren op de kinderen en
zij respect tonen voor de eigenheid van ieder kind.

e. Wij gaan met het spelmateriaal om op een wijze die bijdraagt aan de emotionele veiligheid.
Op ons dagverblijf is spelmateriaal voor alle leeftijdsgroepen aanwezig. Het materiaal is voor
een deel zodanig neergezet dat kinderen de mogelijkheid hebben zelf te kiezen en het
materiaal ook zelfstandig te kunnen gebruiken. De pedagogisch medewerker stimuleert, helpt
en adviseert het kind bij het kiezen van nieuw, spannend en/of uitdagend materiaal wat ligt in
de zone van de naaste ontwikkeling. De pedagogisch medewerker weet waarin het kind goed
is, wat hij leuk vindt, wat zijn mogelijkheden en uitdagingen zijn.

2 Het bieden van mogelijkheden voor het ontwikkelen van persoonlijke
competentie.
Hiermee worden persoonskenmerken bedoeld zoals zelfstandigheid, zelfvertrouwen,
flexibiliteit en creativiteit die kinderen instaat stellen om allerlei problemen aan te pakken en
zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden.
Hoe kinderdagverblijf Op d’n Buiten de gelegenheid biedt tot het ontwikkelen van
persoonlijke competenties
a. In de pedagogisch medewerker-kind interactie bieden wij gelegenheid voor het ontwikkelen
van de persoonlijke competenties
De pedagogisch medewerker stimuleert het kind door grenzen te ontdekken en te verleggen
van wat een kind kan, wil of durft. De medewerker maakt het kind bewust van de eigen
capaciteiten en kwaliteiten. Ingaan op initiatieven van een kind, belonen, prijzen en
complimenteren.
b. Door de manier waarop wij de binnen- en buitenruimte aanbieden en inzetten dragen wij
bij aan het ontwikkelen van de persoonlijke competenties van het kind.
De pedagogisch medewerkers van de groep maken heldere en begrijpelijke afspraken en
instructies over het gebruik van de ruimten. Deze zijn voor kinderen op herkenbare wijze
ingedeeld met mogelijkheden die aansluiten bij leeftijd en ontwikkelingsstadia van een kind.
In de (buiten)ruimte wordt evenwicht geboden tussen veiligheid en uitdaging.
c. In de groep dragen wij zorg voor de persoonlijke competenties van het kind.
De persoonlijke ontwikkeling van het kind komt in groepsverband onder de aandacht door
activiteiten waarmee een kind zichzelf kan laten zien. De groep biedt mogelijkheden om eigen
grenzen te ontdekken, delen van plezier en omgaan met gewenst/ ongewenst gedrag.
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d. Bij het organiseren en aanbieden van activiteiten kiezen wij voor een aanpak die de
ontwikkeling van de persoonlijke competenties van een kind stimuleert.
De pedagogisch medewerker laat ruimte aan het kind voor eigen initiatief en ideeën met
betrekking tot de uitvoering van activiteiten. Hierbij wordt de kans geboden voor het
ontdekken van de eigen persoonlijkheidskenmerken zoals zelfvertrouwen, initiatief en
interesse maar ook voor zelfoverwinning en zelfredzaamheid.
Pedagogisch medewerkers stimuleren groepsactiviteiten en moedigen kinderen aan om
contact met elkaar te maken en samen wat te ondernemen. Ze verliezen daarbij het individuele
kind niet uit het oog. Dat betekent dat een kind zich ook even alleen mag terugtrekken om te
spelen of te rusten. In de (groeps-)ruimten is er dan ook plaats voor groepsactiviteiten en voor
individueel spel.
e. Wij gaan met het spelmateriaal om op een wijze die de ontwikkeling van de persoonlijke
competenties van een kind stimuleert.
Het spelmateriaal past bij leeftijd, ontwikkelingsfase en fysieke en geestelijke mogelijkheden
van een kind. Het materiaal maakt emoties los van plezier, pret, verrassing, verbazing,
ongeduld of teleurstelling. De manier waarop de medewerker van de groep hiermee omgaat,
stimuleert de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en de creativiteit van het kind.

3 Het bieden van mogelijkheden voor het ontwikkelen van sociale en
emotionele competentie.
Dit begrip omvat een heel scala aan sociale kennis en vaardigheden zoals het zich in anderen
kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten
voorkomen en oplossen, het ontwikkelen van de sociale verantwoordelijkheden.
Kinderopvang kan vanwege het groepsproces, kinderen extra ontwikkelingsmogelijkheden
bieden waarin gezinnen niet kunnen voorzien
Hoe kinderdagverblijf Op d’n Buiten de gelegenheid biedt tot het ontwikkelen van sociale
competenties:
a. In het pedagogisch medewerker-kind interactie bieden wij gelegenheid voor het
ontwikkelen van de sociale competenties.
De pedagogisch medewerker stimuleert vriendschap en samenwerking onder kinderen
onderling. Zij gaat bewust om met conflicten tussen kinderen. Samen delen en samen spelen
binnen situaties waarmee kinderen gezamenlijke ervaringen op kunnen doen.
b. Door de manier waarop wij de binnen- en buitenruimte aanbieden en inzetten dragen wij
bij aan het ontwikkelen van de sociale competenties van het kind.
Een vrije ruimte die uitdaagt en stimuleert tot rennen, klimmen, avontuur en ontdekken is
veelal de buitenruimte en/of de grote weilanden tijdens onze wandelingen. Kenmerken als
hoog-laag, hard-zacht, vertrouwd-uitdagend bieden het kind de mogelijkheid te ontdekken en
experimenteren in eigen omgeving en met relatie tot anderen.
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c. In de groep dragen wij zorg voor de sociale competenties van het kind.
De opvang op de groepen biedt kinderen de mogelijkheid te leren omgaan met
leeftijdsgenootjes en groepsgenootjes. Door de verticale groepen leren kinderen rekening te
houden met jongere en/of juist oudere kinderen en kunnen hierdoor veel leren.
Omdat alle sociale vaardigheden, goede en slechte, niet zijn aangeboren, maar aangeleerd,
doen kinderen daar ook bij ons ervaring in op. We leren ze hoe je met andere mensen omgaat,
geven zelf het goede voorbeeld en laten ze oefenen om zoveel mogelijk positieve ervaringen
op te doen.
Het kinderverblijf is een sociaal oefenterrein voor de kinderen in contact met leeftijdsgenoten.
d. Bij het organiseren en aanbieden van activiteiten kiezen wij voor een aanpak die de
ontwikkeling van de sociale competenties van een kind stimuleert.
Op de groep is een duidelijke en vaste verdeling tussen groepsmomenten en momenten die
kinderen individueel invullen. Daarnaast worden activiteiten afgewisseld met activiteiten in
kleine, eventueel wisselende groepen. De sociale inhoud van het spel wordt gestimuleerd door
samen spelen, praten, luisteren, plezier hebben, delen, wachten op elkaar en rekening houden
met elkaar. We bieden ze activiteiten die hun onderlinge contact stimuleren en hebben
daarbij aandacht voor hun relaties onderling en het verloop van de groepsprocessen. Sport,
spel bewegen, muziek, (voor)lezen en samen iets maken, behoren dan ook tot de alledaagse
activiteiten.
e. Wij gaan met het spelmateriaal om op een wijze die bijdraagt die de ontwikkeling van de
sociale competenties van een kind stimuleert
Het spelaanbod sluit aan bij de wens om zowel individueel als gezamenlijk spel aan te bieden.
Het spelmateriaal is uitdagend, grensverleggend en ontwikkelingsgericht en houdt rekening
met de verschillende leeftijden, sekse, sociale en culturele achtergrond.

4 Het eigen maken van waarden en normen, de ‘cultuur’ van de samenleving
Kinderen moeten een kans krijgen zich waarden en normen, de ‘cultuur’ eigen te maken van
de samenleving waarvan zij deel uitmaken. En omdat het kinderverblijf een bredere
samenleving is dan het gezin, komen kinderen hier in aanraking met de diversiteit van onze
samenleving. Verschillende factoren, zoals het groepsgedrag spelen een rol bij het
socialisatieproces en cultuuroverdracht bij de kinderen binnen ons kinderdagverblijf. Het
kinderdagverblijf is een bredere samenleving dan het gezin, waar kinderen in aanraking
komen met andere aspecten van de cultuur en met diversiteit die onze samenleving kent.
Ieder kind is in deze visie een uniek persoon die aangeboren drang heeft om zich te
ontwikkelen en te groeien. Dit gebeurt in interactie met zijn omgeving die stimulerend moet
zijn en wel zo dat het kind weerbaar en zelfstandig wordt en actief deel kan nemen aan het
maatschappelijke leven. Voor kinderdagverblijf Op d’n Buiten betekent dit, dat wij streven de
kinderen te begeleiden en te ondersteunen in het leerproces, uitgaande van de ontwikkeling
van elk kind afzonderlijk en aansluitend bij de belevingswereld van de kinderen. Dit gebeurt
zoveel mogelijk in goed overleg en samenwerking met de ouders.
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Hoe kinderdagverblijf Op d’n Buiten het eigen maken van waarden en normen, het
socialisatieproces, bevordert.
a. In de pedagogisch medewerker-kind interactie bieden wij gelegenheid voor het ontwikkelen
voor het socialisatieproces van het kind
Normen en waarden zijn grote woorden, maar het gaat daarbij vaak om wat we met elkaar
eigenlijk heel vanzelfsprekend vinden. Iemand begroeten als je binnenkomt bijvoorbeeld of
elkaar geen pijn doen, iets vriendelijk vragen en luisteren naar elkaar zijn waarden en normen
die wij belangrijk vinden bij kinderdagverblijf Op d’n Buiten.
Door kennis van elkaars achtergrond kunnen kinderen zich makkelijker in elkaar verplaatsen.
We helpen ze daarbij door hen te begeleiden in hun morele ontwikkeling en het leren van
normen en waarden.
Dat doen we allereerst vanuit ons eigen voorbeeldgedrag.
We respecteren de autonomie van ieder kind. Dat betekent dat het kind zichzelf kan zijn en de
ruimte krijgt voor eigen ideeën en wensen. We kiezen steeds voor een positieve benadering
als de dingen anders gaan dan het kind gewend is of als het even niet wil lukken.
Wat voor kinderen geldt, geldt ook voor de pedagogisch medewerkers. We realiseren ons dat
wij ook onderling verschillen door onze eigen opvoeding en ervaringen, en delen die daarom
met elkaar en met ouders. We respecteren verschillende opvoedingsstijlen en gewoonten van
ouders en wisselen die onderling uit. Daarbij zijn we ons steeds bewust van onze
verantwoording en blijft ons algemeen pedagogisch beleid uitgangspunt in de omgang met
kinderen.

b. Door de manier waarop wij de binnen- en buitenruimte aanbieden en inzetten dragen wij
bij aan het socialisatieproces van het kind.
Er zijn heldere en eenduidige afspraken over wat kan en mag in alle ruimtes. Door de manier
waarop zowel kinderen als de pedagogisch medewerkers zich aan de afspraken houden en
elkaar attenderen op de afspraken ontstaat er een prettige sfeer. Door het inzetten van dieren
als pedagogisch component krijgen kinderen een bepaalde mate van verantwoordelijkheid
c. In de groep dragen wij zorg voor het socialisatieproces van het kind.
In de groep wordt met de kinderen gesproken over afspraken en omgangsvormen. Met elkaar
spreken over respectvol met elkaar omgaan maar ook luisteren naar elkaar op een manier die
past bij de leeftijd van de kinderen. Door middel van het benoemen wat er gebeurt tijdens de
sociale interacties zoals samen iets leuks, spannends, verdrietig of ontroerends beleven.
d. Bij het organiseren en aanbieden van activiteiten kiezen wij voor een aanpak die een
bijdrage levert aan het socialisatieproces van een kind.
Door middel van afspraken die stimuleren dat iedereen tijdens activiteiten rekening houdt met
elkaar, samen deelt en elkaar helpt waarbij de pedagogisch medewerkers de activiteiten
begeleiden, kinderen aansturen in hun sociale vaardigheden en een beroep doen op waarden
en normen waarbij deze ook benoemd worden.
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e. Wij gaan met het spelmateriaal om op een wijze die bijdraagt aan het socialisatieproces
van een kind.
Spelmateriaal biedt de mogelijkheid om rollen uit het alledaagse leven te oefenen, maar ook
in het verwerken van hun belevenissen. Zoals het spelen met keukenmaterialen, poppenhoek,
poppenhuis, verkleden en spelen met constructiemateriaal.
Alle hierboven genoemde aspecten zijn nauw met elkaar verweven. Door kinderen veel te
laten (buiten) spelen en afwisselend verschillende (speel)materialen aan te bieden wordt hun
fantasie geprikkeld en daardoor de ontwikkeling van een creatieve geest gestimuleerd.
Daarnaast moet een kind veel positieve ervaringen op doen om een zo groot mogelijk
zelfvertrouwen te krijgen. Wij werken dan ook vanuit een positieve benadering, dat wil echter
niet zeggen dat alles is toegestaan!
Er is een structuur in de dagindeling en er zijn vaste regels zodat kinderen houvast ervaren.
Tevens waken wij er voor dat, wat we vragen van/aanbieden aan de kinderen gerelateerd is
aan leeftijd en kunnen zodat dit tot een positieve ervaring zal leiden. Zo blijft er voldoende
uitdaging en motivatie.
Deze manier zorgt er uiteindelijk voor dat kinderen bij leeftijd en kunnen aansluitende
zelfstandigheid ervaren en een positief zelfbeeld ontwikkelen. Als die basis gelegd is kun je
(als kind) de hele wereld aan, kijk maar naar het blakende voorbeeld van zelfvertrouwen Pippi
Langkous!
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Opleidingsplan;
TINK; taal en interactievaardigheden binnen Op d’n Buiten
Al onze pedagogisch medewerkers worden sinds 2016 getraind in het verbeteren van hun
interactievaardigheden. Op deze manier willen wij bijdragen aan een positieve ontwikkeling
van jonge kinderen en hen nog meer stimuleren in hun ontwikkeling. Uit diverse onderzoeken
is gebleken dat de interactievaardigheden van medewerkers verbeterd zijn na het volgen van
een training interactievaardigheden. Al onze pedagogisch medewerkers zijn om deze reden
geschoold of worden geschoold op basis van de training TINK (Taal en
Interactievaardigheden in de Kinderopvang). Onze pedagogisch medewerkers zijn hierdoor
nog beter in staat om adequaat te reageren op de signalen van zowel hele jonge kinderen als
oudere kinderen en om de taalontwikkeling bij kinderen te stimuleren.
In deze training richten we ons daarom niet alleen op het verbeteren van het primaire proces
van de kinderopvang (de pedagogische kwaliteit). We besteden ook aandacht aan het bereiken
van een optimaal en permanent leerproces binnen ons team. De TINK trainingen zijn begin
2018 afgerond maar omvat een doorlopende herhaling voor reeds geschoolde medewerkers en
nieuwe medewerkers starten najaar 2021 met de TINK training.

De leidsters:
De leidsters van kinderdagverblijf Op d’n Buiten hebben een open en positieve houding naar
alle kinderen, waardoor ieder kind op eigen tempo en manier zijn ontwikkeling kan
doormaken. De leidster zorgt mede voor een vertrouwde en stimulerende speel/leer omgeving.
Wij vinden het belangrijk dat de leidsters variëren in de benadering van kinderen en hun
gedrag kunnen afstemmen op het kind. De leidsters kunnen zich zowel stimulerend,
begeleidend, corrigerend, sturend als ook afwachtend opstellen.
De leidsters zullen zoveel mogelijk meedoen aan activiteiten of observerend op gepaste
afstand blijven van de activiteiten.
Wij vinden het belangrijk kinderen vertrouwd te laten raken met alle leidsters werkzaam bij
Op d’n Buiten. Dit heeft als voordeel dat er in geval van wisselingen binnen het werkrooster
toch een bepaalde mate van vertrouwen en veiligheid gewaarborgd blijft voor de kinderen.
Afwezigheid van leidsters proberen wij op te vangen binnen het eigen team.
Voor het bieden van sociaal emotionele veiligheid hanteren wij het vaste-gezichtencriterium
van maximaal 2 vaste gezichten op de groep, waarvan altijd een gezicht op de groep van het
kind aanwezig is, behoudens ziekte en vakantie van pedagogisch medewerkers.
Al onze medewerkers hebben een passende beroepsopleiding op minimaal mbo-niveau 3
afgerond en beschikken allemaal over de vereiste niveaus taalvaardigheid. Ook bieden wij
onze medewerkers de mogelijkheid diverse cursussen, lezingen of workshops bij te wonen die
er voor zorgen dat iedereen is toegerust om de ontwikkeling van uw kind te volgen en indien
nodig ontwikkelingsachterstanden te signaleren.
Wij maken geen gebruik van derden om onze activiteiten vorm te geven. Alleen tijdens het
Sinterklaasfeest vragen wij hulp van ouders waarbij de ouders vanuit de oudercommissie
voorrang krijgen.
Gedurende het grootste deel van de dag zijn er twee pedagogisch medewerkers aanwezig op
elke groep. Indien slechts één beroepskracht aanwezig is op de groep in afwijking van het
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leidster/kind ratio wordt de pedagogisch medewerker, indien nodig bijgestaan door een
collega werkzaam bij de andere groep.
Mocht er, om wat voor reden dan ook, slechts 1 pedagogisch medewerker aanwezig zijn
kunnen wij in geval van calamiteiten een beroep doen op een medewerker van Brosens vers
gezond/stal Thelmy wat gevestigd is aan de Rietgoorsestraat 90 te Roosendaal
telefoonnummer 0165- 379572

Stagiaires:
Wij vinden het van maatschappelijk belang om als kinderopvangorganisatie studenten de
mogelijkheid te bieden praktijkervaring op te doen. Bij Op d’n Buiten worden B.O.L.
(beroeps opleidend leren) stagiaires opgeleid. Er worden stagiaires geplaats van niveau drie en
niveau vier. Van het H.B.O (Hoger Beroeps Onderwijs) worden alleen eerstejaars stagiaires
aangenomen op voorwaarde dat er iemand van gelijk niveau is die de persoon kan begeleiden.
Aantal plaatsen:
Het aantal plaatsen hangt af van het aantal groepen, maar ook of er capabele werkbegeleiders
zijn. Voor het schooljaar 2021/2022 zijn er 2 stagiaires gekoppeld aan Op d’n Buiten.
Praktische zaken:
De stagiaire maakt een afspraak voor een kennismakingsgesprek met de (assistent)
leidinggevende. Tijdens dit gesprek worden o.a. de volgende zaken besproken: (aanvraag)
V.O.G. (Verklaring Omtrent het Gedrag), handboek BPV en stage-uren. Tevens ontvangt de
stagiaire van Op d’n Buiten stage informatie.
B.O.L. (Beroeps Opleidend Leren)-stagiaires krijgen een stage overeenkomst aangeboden
vanuit school. Deze wordt voor aanvang van de stage ondertekend door school en leerbedrijf.
Aanvankelijk wordt de pedagogisch medewerker in opleiding (BOL-er) boventallig op de
groep ingezet. Zij mogen alleen incidenteel worden ingezet als pedagogisch medewerker
vanaf het eerste en tweede leerjaar van 0 tot 100%. In het derde leerjaar is dit 100%.
Ziekte:
In geval van ziekte moet de stagiaire zich afmelden volgens het werkprotocol dat zij ontvangt
tijdens het kennismakingsgesprek.
Vergoeding:
Stagiaires ontvangen een stagevergoeding volgens CAO.
• 40 euro bruto per maand bij 1 stagedag per week
• 80 euro bruto per maand bij 2 stagedagen per week
• 120 euro bruto per maand bij 3 stagedagen per week
• 160 euro bruto per maand bij 4 of 5 stagedagen per week
Verlof:
Tijdens de schoolvakanties zijn de stagiaires vrij of anders in overleg met leidinggevende.
(Mits zij voldoende uren gemiddeld per week gewerkt hebben).
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG):
De Verklaring Omtrent het Gedrag moet door alle stagiaires voor aanvang van de stage zijn
aangevraagd en ingeleverd. Tevens moet de VOG voor aanvang van de stage bij het
personenregister gekoppeld worden aan Op d’n Buiten.
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Verzekering:
Stagiaires zijn verzekerd bij Op d’n Buiten.
Regels:
Welke handelingen mag een stagiaire wel/niet doen? Dit heeft ook te maken met het niveau
en het leerjaar van de stagiaire. De eerste week doet de stagiaire alles onder toeziend oog van
de stagebegeleider of een andere collega. De stagebegeleider doet eerst de handelingen voor
aan de stagiaire, daarna mag de stagiaire het zelf proberen. Na de eerste week bepaalt de
stagebegeleider, eventueel in samenspraak met collega’s, wat de stagiaire zelfstandig mag
doen. De stagebegeleider breidt de handelingen in overleg met de stagiaire uit.
Hieronder staan een aantal regels betreffende handelingen die stagiaires niet mogen doen.
• Naar buiten gaan: Een stagiaire mag niet alleen naar buiten met de kinderen mits de
kinderen allen bekwaam geacht worden om ook zonder begeleiding buiten te kunnen
spelen.
• Naar buiten gaan: Een stagiaire mag niet alleen van het terrein af met kinderen.
• Alleen op de groep: Een stagiaire mag niet alleen op de groep staan.
• Flessen maken: Stagiaires vanaf niveau 3 mogen in hun derde jaar zelfstandig een fles
maken. In alle andere gevallen gebeurt dit onder toezicht van een pedagogisch
medewerker.
• Medicijnen: Een stagiaire mag geen overdracht doen met ouders als het medicijnen
betreft en ze mag niet zelfstandig een medicijnverklaring laten tekenen. Als zij iets
dergelijks voor een opdracht moet doen, moet dit altijd onder toezicht van een
pedagogisch medewerker.
• Temperatuur opnemen: Stagiaires mogen alleen onder toeziend oog van een
pedagogisch medewerking de temperatuur opnemen bij een kindje.
• Ongevallen: Stagiaires mogen geen EHBO-handelingen uitvoeren.
• Formulier ongevallenregistratie: Stagiaires mogen niet zelfstandig een
ongevallenformulier invullen.

Stagebegeleiders:
Algemene doelstelling: De stagebegeleider is een pedagogisch medewerker werkzaam op een
verticale groep binnen Op d’n Buiten, ze begeleidt en ondersteunt de stagiaire in de dagelijkse
praktijk. De stagebegeleider valt onder de verantwoordelijkheid van de (assistent)
leidinggevende.
Voorwaarden: De stagebegeleider heeft bij voorkeur tenminste een jaar van belang zijnde
praktijkervaring opgedaan na het behalen van het diploma. Er wordt naar gestreefd dat een
stagebegeleider zoveel mogelijk aanwezig is op de dagen van de stagiaire voor de
begeleiding.
Taakomschrijving van de stagebegeleider:
• De stagebegeleider begeleidt, instrueert en stuurt de stagiaire aan tijdens het
individuele leerproces op de groep waar beiden werkzaam zijn. De stagiaire is zelf
verantwoordelijk voor het leerproces, waarbij de stagebegeleider als belangrijke taak
heeft het scheppen van voorwaarden, zodat de stagiaire in de praktijk kan leren.
• Biedt begeleiding die aansluit bij de leerstijl en beginsituatie.
• Houdt begeleidingsgesprekken met de stagiaire.
• Verstrekt informatie over welke handelingen uitgevoerd moeten worden, hoe dat
gedaan moet worden met reden omkleed.
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•

Geeft feedback aan de stagiaire over de handelingen die zij verricht.

Stagebeoordelaars:
Algemene doelstelling: De stagebeoordelaar is een pedagogisch medewerker werkzaam op
een verticale groep binnen Op d’n Buiten die, ze beoordeelt de stagiaire tijdens het uitvoeren
van de proeves van bekwaamheid die voor het opleidingsinstituut beoordeelt moeten worden.
De stagebeoordelaar valt onder de verantwoordelijkheid van de (assistent) leidinggevende.
Taakomschrijving van de stagebeoordelaar:
• De stagebeoordelaar past beoordelingsprocedures en beoordelingsinstrumenten toe
volgens de richtlijnen van het opleidingsinstituut.
• Is in staat objectief te zijn en kan de beoordeling onderbouwen.
• Is in staat te evalueren, besluiten te nemen en mogelijke gevolgen vast te stellen van
de randvoorwaarden waarbinnen de student aan de doelen heeft gewerkt.
• Voert beoordelingsgesprekken met de student.

Observatie van de ontwikkeling
Voor continuïteit en duidelijkheid in de communicatie wordt aan elk kind bij aanvang van de
opvang een mentor toegewezen. In de praktijk zal de mentor tevens het vaste gezicht op de
groep van uw kind zijn maar dit is volgens de wet kinderopvang niet noodzakelijk. De mentor
is het aanspreekpunt voor de ouders en zal ook degene zijn die periodiek met de ouders
contact heeft over de ontwikkeling van het kind. Een mentor volgt (samen met andere vaste
gezichten op de groep) het kind tot het vierde levensjaar en zorgt dan ook voor een vloeiende
overgang naar het basisonderwijs. Indien een mentor langere periode afwezig is zal het
mentorschap (tijdelijk) worden overgenomen en wordt u daarover persoonlijk geïnformeerd.
De observatiemethode “Kindin” biedt een instrument om de voortgang in de ontwikkeling
van kinderen van 0 tot 4 jaar te observeren, stimuleren en registreren.
Kindin is ontwikkeld voor de pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn binnen de opvang.
Het geeft de pedagogisch medewerker dagelijks inzicht in actuele vaardigheden op zowel
kind- als groepsniveau en is ontwikkeld op basis van perspectieven en inzichten vanuit de
praktijk op de opvang.

Het instrument sluit aan op de ontwikkelingsdoelen voor het jonge kind en is gericht op de
basisdomeinen 'Rekenvaardigheid', 'Taalontwikkeling', 'Motorische ontwikkeling' en 'Sociaalemotionele ontwikkeling'. Daarnaast is er het domein 'Oriëntatie op jezelf' ter voorbereiding
op de overstap naar het basisonderwijs.
Met Kindin kan de beheersing van vaardigheden snel en gemakkelijk gedeeld worden met u,
ouders/verzorgers van het kind. Op twee vaste momenten in het jaar worden de gegevens met
u gedeeld maar de ontwikkeling van uw kind(eren) wordt dagelijks gemonitord en de
mogelijkheid om gegevens direct beschikbaar te stellen indien noodzakelijk of gewenst is
altijd aanwezig.
Het weergeven van vaardigheden gebeurd op een vriendelijke, visuele manier zodat het
gemonitorde gemakkelijk te ‘lezen’ is.
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Om een compleet beeld van uw kind te krijgen hechten wij er waarde aan om de gedeelde
observatie persoonlijk met u te bespreken maar zeker indien de observatie onderdelen omvat
waarbij de ontwikkeling van uw kind afwijkt van de norm. De mentor van uw kind zal u dan
benaderen om een afspraak te maken.
Kinderopvang en ouders/verzorgers houden samen de regie over de totale ontwikkeling van
het kind zodat we kunnen zorgen voor een optimaal leerproces, want leren doet een kind elke
dag, spelenderwijs op eigen initiatief en middels gestuurde activiteiten vanuit het initiatief van
de pedagogisch medewerker.
Omdat de kinderen van Op d’n Buiten over meerdere basisscholen uitvliegen is een warme
overdracht met de basisschool niet standaard. Wij geven u alle overdrachtsgegevens mee en u
heeft dan zelf de keuze om de bevindingen van het kinderdagverblijf met de leerkracht van de
basisschool te bespreken.

Signaleren van bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen
Zodra er (naar aanleiding van het invullen van de jaarlijkse observatielijst) sprake is van
opvallend gedrag, ontwikkelingsproblemen of er een vermoeden van een aangeboren
beperking ontstaat zal de pedagogisch medewerker dit bespreekbaar maken binnen het
teamoverleg. Vervolgens zullen de ouders worden benaderd om het geconstateerde te
bespreken. Naar aanleiding van de bevindingen van pedagogisch medewerkers en ouders
wordt een plan van aanpak opgesteld. Na uitvoering van het plan van aanpak gedurende
maximaal 3 maanden wordt een vervolgafspraak met ouders gemaakt ter evaluatie.
Indien nodig zullen wij de ouders doorverwijzen naar:
• Consultatiebureau
• Huisarts
• Pedagoge van de GGD
• Centrum voor Jeugd en Gezin
Voor extra informatie verwijs ik u naar ons zorgprotocol welke u kunt opvragen bij de mentor
van uw kind.
Wanneer een kinderopvangorganisatie geconfronteerd wordt met signalen van
kindermishandeling in de thuissituatie, een geweld- of zedendelict door een medewerker van
de kinderopvang of seksueel grensoverschrijdend gedrag door kinderen op de opvang is het
van belang dat hier op een professionele manier mee wordt omgegaan. Het protocol,
‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang is, met
inachtneming van geldende wetgeving, opgesteld om kinderopvangorganisaties handvatten te
bieden in dit soort situaties. Petra Baselier is voor Op d’n Buiten de aandachtsfunctionaris
omtrent zaken die binnen bovengenoemd protocol vallen.
Bovengenoemd protocol is op verzoek inzichtelijk.

Corrigeren en belonen:
Wij vinden het belangrijk dat gewenst gedrag wordt beloond met een positief gebaar van de
leidster. Ongewenst gedrag proberen de leidsters te voorkomen door tijdig in te spelen op de
manier van spelen of handelen van het kind/de kinderen. Indien ongewenst gedrag reeds is
ontstaan wordt dit omgebogen door de leidster en wordt, indien mogelijk, het gedrag
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besproken met als uitgangspunt de gevoelens van de kinderen. Het kind als persoon wordt
nooit negatief benaderd, alleen gedrag wordt afkeurend negatief benoemd.
Je kunt je afvragen waarom een kind bepaald gedrag vertoont. Er is eigenlijk altijd wel een
reden te vinden, alleen is die voor ons niet altijd even duidelijk. Door de oorzaak te
achterhalen kun je daar op inspelen. Op deze manier voelt het kind zich gehoord en begrepen.
Overwicht via straffen en belonen is tijdelijk, het is daarom juist belangrijk om te
investeren in een goede vertrouwensband, waardoor zij jouw mening als waardevol
beschouwen.
Wij werken zeer bewust niet met beloningssystemen omdat kinderen door met materiele
zaken te belonen (bijvoorbeeld stickers) bepaald gedrag vertonen om materiele zaken te
verwerven terwijl wij het belangrijk vinden dat kinderen vanuit normen en waarden gaan
handelen.
Samen opruimen doe je niet om een sticker of cadeau te krijgen maar doe je om je vriendje te
helpen vanuit saamhorigheid en dan is een mondelinge beloning, compliment, een knipoog, of
een aai over de bol vaak voldoende!

Open deuren beleid
Terugkomend op de ontwikkeling van kinderen zijn wij van mening dat ter stimulering van
het ontwikkelen van de eigen identiteit kinderen de vrijheid moeten kunnen ervaren keuzes te
kunnen maken die groep overstijgend zijn.
Dit betekend in de praktijk dat kinderen op vooraf vastgelegde momenten de keuze kunnen
maken om buiten de eigen groepsruimte te kunnen werken/spelen al dan niet met continu
toezicht.
Tevens bieden wij kinderen vanaf ongeveer 2 ½ jaar educatieve groep overstijgende
activiteiten vanuit de voor en vroegschoolse educatie methode piramide.
Door het open deuren beleid kunnen wij als kinderdagverblijf meer aansluiten bij de
interesses en mogelijkheden van de kinderen. Doordat je aansluit op de interesses van de
kinderen voelen ze zich prettiger en durven ze meer initiatief te nemen. Ze komen in andere
ruimtes waar ook ander speelgoed is, wat kinderen prikkelt en zorgt voor uitdaging.
Wij maken gebruik van het open deuren beleid op maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot
11.30 uur en van 13.00 tot 18.00 uur. Wat betekent dit in de praktijk? We plannen een
activiteit die binnen deze tijdskaders wordt uitgevoerd, na de activiteit volgen kinderen weer
het dagprogramma op hun eigen stamgroep.

Mediaopvoeding
Kinderen groeien op in een steeds digitaler wordende wereld. Mediaopvoeding en een bewust,
gezond mediagebruik is daarom zinvol.
Vooralsnog zijn experts het er over eens dat media geen meerwaarde is voor de ontwikkeling
voor kinderen onder de twee jaar het advies is dan ook deze mediavormen niet of zo beperkt
mogelijk te gebruiken bij deze kinderen. Wij vinden dat ook niet nodig, want voor deze groep
valt er genoeg te ontdekken in het hier en nu en het echte leven. Vanaf twee jaar kunnen
media een grotere rol krijgen in de wereld van het jonge kind. Aandacht voor media in de
kinderopvang betekent niet per se meer media in de kinderopvang, maar er wel meer uit halen
door te werken met geschikte media, media op een bewuste en activerende manier in te zetten
en de inzet goed te begeleiden.
Daarom heeft Op d’n Buiten een eigen visie, vastgelegd in het beleid.
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Soort media in de kinderopvang;
Op d’n Buiten maakt gebruik van diverse soorten media, zoals print-media, luister-media,
kijk-media en interactie-media.
• Print-media, boeken en tijdschriften; print-media wordt door de pedagogisch
medewerker zowel individueel als in kleine en grote groepen ingezet. Daarnaast
gebruiken de kinderen printmedia ook individueel zonder begeleiding.
• Luister-media, cd’s, radio of via spotify; luister-media wordt door de pedagogisch
medewerker zowel individueel als in kleine en grote groepen ingezet, soms in
combinatie met bewegingsactiviteit.
• Kijk-media, televisie (laptop), dvd; kijk-media wordt door de pedagogisch
medewerker veelal in kleine en soms in grote groepen ingezet. Kinderen gebruiken
kijk-media soms ook individueel en in kleine groep met verminderde begeleiding.
• Interactie-media; computer, tablets en smartphone; deze vormen van media worden af
en toe ingezet in een kleine groep of individueel maar altijd met begeleiding.
Hoe selecteren wij goede mediaproducties?;
Bij het kiezen van media voor gebruik op de groep is het belangrijk dat gekeken wordt naar de
kinderen in de groep en de mediaproducten zelf:
• Waar ligt de interesse van de kinderen?
• Waar ligt de zone van de naaste ontwikkeling?
• Wat is de kwaliteit van het mediaproduct?
• Sluit het mediaproduct aan op het niveau van de kinderen?
Het selecteren van mediaproducties gebeurt door de pedagogisch beleidsmedewerkers in
overleg met de pedagogisch medewerkers.
Waar worden media voor ingezet?;
Het zwaartepunt van inzet van media ligt bij educatieve doeleinden. Luistermedia wordt in
kleine groepjes ook voor ontspanning aangeboden. Kijk media wordt in kleine groepjes wel
eens ter ontspanning aangeboden maar alleen met (verminderde) begeleiding.
Onze pedagogisch medewerkers gebruiken media als startactiviteit, als verwerkingsactiviteit
of als differentiatiemiddel. Zo bieden wij kinderen een extra speelcontext waarmee
bijvoorbeeld woorden uit een thema extra aan bod komen of waarbij kinderen aangezet
worden tot probleemoplossend denken enz.
Media voor overige doeleinden;
Bij Op d’n Buiten maken we tevens gebruik van media om onze pedagogische kwaliteit te
verbeteren middel Video Interactie Begeleiding. Deze opnames worden uitsluitend gebruikt
voor deskundigheidsbevordering en worden na bespreking met pedagogisch medewerkers
verwijderd. Daarnaast maken wij leuke foto’s van alle kinderen en activiteiten die we via een
beveiligde omgeving met u delen. Om foto’s te plaatsen op social media of de website van Op
d’n Buiten wordt uw specifieke toestemming gevraagd tijdens het intakegesprek.
Maar denkt u ook aan het ouderportaal, en de whats app mogelijkheid met de groep van uw
kind. Media, alle kinderen groeien er mee op!

Hitteplan
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Kinderen zijn kwetsbaar voor hitte omdat ze niet altijd zelf acties ondernemen, of kunnen
ondernemen als ze het te heet hebben. Het is aan ouders en pedagogisch medewerkers om er
voor te zorgen dat kinderen niet te warm gekleed zijn, niet verbranden, meer te drinken
krijgen en rustiger aandoen.
Het hitteplan van Op d’n Buiten is ontwikkeld om duidelijkheid te scheppen voor
pedagogisch medewerkers en ouders zodat tijdens een hittegolf er op de juiste manier
gehandeld kan worden om de veiligheid van kinderen te kunnen garanderen.
Het protocol treedt in werking als het RIVM een hittegolf aankondigt en/of de
binnentemperatuur meerdere dagen hoger is dan minimaal 25 graden en de buitentemperatuur
hoger is dan 27 graden.
Welke klachten kan een kind krijgen bij hitte?
Kinderen worden sneller vermoeid, klagen over hoofdpijn en krijgen concentratieproblemen.
Soms gaan ze sneller ademen, lijken ze benauwd. In ernstige situaties kan het lichaam
uitdrogen en oververhit raken door verlies van te veel vocht en een stijgende
lichaamstemperatuur. Wees extra alert op uitdroging bij kinderen bij:
• Overvloedig zweten
• Droge mond
• Minder naar de wc gaan/minder plasluiers (met donkergekleurde urine)
• Duizeligheid, misselijkheid/ braken of spierkrampen
• Huilen, in ernstigere gevallen zonder tranen
• Verminderde lichamelijke activiteit, lusteloos of slaperig, in het ergste geval raken
kinderen bewusteloos
• Vertoont een kind deze verschijnselen? Breng het kind dan naar een koele plek en laat
het drinken, als het daartoe in staat is. Waarschuw een arts bij ernstige klachten of als
de situatie niet verbetert.
Wat we doen om warmte-overlast te beperken
• Houdt de warmte buiten; lucht ’s ochtends vroeg en houdt de zonneschermen naar
beneden. Doe gordijnen de gehele dag naar beneden, om warmte buiten te houden.
• Koel de binnenruimtes af met evt. waaiers en airco
• Voorkom dorst, uitdroging en oververhitting. Laat kinderen de gehele dag door
regelmatig water drinken. Biedt baby’s gelegenheid om naast hun flessen extra water
te drinken en/of voeg extra water toe aan hun melkproduct.
• Bied als tussendoortje eten aan met veel vocht, zoals vers fruit (meloen) en groenten
(komkommer, tomaat).
• Bescherm tegen de zon. Kinderen insmeren met zonnebrand, minimaal factor 30 en
zorg voor voldoende schaduw plekken. Houdt kinderen tussen 12.00 uur en 15.00 uur
uit de zon.
• Vraag ouders beschermde kleding mee te geven zoals hoedjes/petjes, witte shirtjes.
• Koel af door waterpret; sproeiers of spelen met water in teiltjes met bakjes, liefst in de
schaduw.
• Zorg voor extra hygiëne; maak sanitaire ruimtes en de keuken dagelijks extra schoon
(door het warme weer vermenigvuldigen bacteriën extra snel.
• Laat kinderen enkel in een rompertje (met luier) slapen.
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Extra aandachtspunt:
Wordt extreme hitte voorspeld dan bepaalt kinderopvangorganisatie Op d’n
Buiten of het verantwoord is om de kinderen onder de 1 jaar op te vangen omdat
het soms niet mogelijk is in deze situatie de veiligheid voor deze kwetsbare groep
kinderen te garanderen.
Ouders worden zo snel mogelijk doch minimaal 2 dagen vooraf ingelicht en
mogen deze afwezige dagen op een ander tijdstip inzetten (zelf afmelden in het
portaal noodzakelijk)
Ouders zullen worden ingelicht middels een berichtgeving via het ouderportaal.

Vertaling naar de praktijk
Onze uitgangspunten, pedagogische visie en kijk op de ontwikkeling van de kinderen vindt
een verdere uitwerking op een groot aantal terreinen. In dit hoofdstuk hebben we de betekenis
voor onze dagelijkse praktijk nader voor u uitgewerkt:
We hebben onderscheid gemaakt in de volgende thema’s:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De groep
Dagindeling
Opvangtijden
Afscheid nemen
Activiteiten
Speciale activiteiten en feesten
Eten en drinken
Kinderen en persoonlijke hygiëne
Sfeer en inrichting
Schriftje
Ouders
Gezondheid
Speelruimte en speelgoed
Plaatsingsbeleid
Wennen
Protocollen

De groep:
Ons kleinschalig kinderdagverblijf bestaat uit 2 verticale groepen met maximaal 12 kinderen
in leeftijd variërend van 0 tot 4 jaar. Bij een verticale groep hebben de kinderen contact met
zowel jongere als oudere kinderen wat een natuurlijke situatie creëert. Dit ervaren wij als een
groot voordeel, de jongere kinderen worden in hun ontwikkeling gestimuleerd door de oudere
kinderen en de oudere kinderen leren rekening te houden met de jongere kinderen.

Dagindeling:
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De dagindeling bij Op d’n Buiten omvat enkele vaste onderdelen zoals fruit en/of
tussendoortje eten en de lunch gevolgd door de slaaptijden. Dit biedt kinderen structuur en
houvast en is voor de oudere kinderen te volgen met pictogrammen. De overige bezigheden
worden aangepast aan de behoeften van de groep en wensen van u als ouder.
Hier volgt een tabel van ons dagritme:
Tijd
7.30 – 9.00

9.30-10.00
10.00

11.15 - 11.30
11.30 - 12.15
12.30

14.30 - 15.00
15.15

16.30 - 17.30
10.00-11.30
13.00-18.00

Activiteit
De kinderen worden gebracht en er is ruimte
voor een mondelinge overdracht. Kinderen
kunnen vrij spelen.
Tijd voor vers fruit met daarbij een bekertje
of flesje sap.
Naar gelang de behoefte gaan kinderen
slapen (kinderen met 2 slaapjes) of lekker
naar buiten, knutselen enz.
Kinderen worden wakker en we ruimen op.
Brood eten, melk drinken
Grotere kinderen naar bed (kinderen met 1
slaapje) rustige activiteit met kinderen
zonder slaapje.
Tussendoortje en sap.
Naar gelang de behoefte gaan kinderen
slapen (kinderen met 2 slaapjes) of lekker
naar buiten, knutselen enz.
Ouders kunnen hun kinderen weer ophalen.
Kinderen kunnen vrij spelen.
Mogelijkheid extra spelaanbod volgens open
deuren beleid.
Mogelijkheid extra spelaanbod volgens open
deuren beleid.

Vaste verschoonrondes zijn: 10.00 uur, 12.30 uur en 15.00/15.30 uur.
Natuurlijk wordt er tussendoor ook verschoond indien nodig.
Deze tabel wordt gebruikt als leidraad en kan naar behoefte van de groep aangepast worden.

Opvangtijden:
Op d’n Buiten is geopend van 7.30 uur tot 17.30 uur. U neemt opvang af per dagdeel van 5
uur. Tevens bieden wij u de mogelijkheid van verlengde openingstijden. Deze neemt u af per
half uur aansluitend aan een dagdeel.
Om rust te creëren vragen wij ouders de kinderen voor 9.00 uur te brengen en vanaf 16.30 uur
te halen. Ook bieden wij u de mogelijkheid om een halve dag opvang af te nemen mits u
minimaal 1 hele dag afneemt. U kunt uw kindje dan halen of brengen om 12.30 uur.
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In overeenstemming met de voorschriften in de wet kinderopvang wijken wij af van het
beroepskrachtkind-ratio (BKR) van maandag tot en met vrijdag tussen 13.00 uur en 15.00 uur
en sporadisch tussen 8.00 uur en 8.30 uur en tussen 17.00 uur en 17.30 uur, waarbij tenminste
de helft van het aantal beroepskrachten nog altijd aanwezig is. Tijdens de overige tijden,
wordt niet afgeweken van de BKR.
Tijdens vakantieperiodes voegen de groepen van maandag tot en met vrijdag samen mits
toelaatbaar met het aantal aanwezige kinderen. Voor beide groepen is er minimaal 1 vast
gezicht aanwezig.

Afscheid nemen:
Voor elk kind geldt dat een duidelijk afscheid fijn is. Neem de tijd om uw kindje te brengen,
een korte mondelinge overdracht en even samen spelen. Meld uw kindje dat u weggaat ook al
vindt uw kindje afscheid nemen moeilijk. Ook ouders ervaren afscheid nemen soms als
moeilijk, wij hebben hier alle begrip voor maar in het belang van het kind is raadzaam het
afscheid kort en duidelijk te houden.

Activiteiten:
Passend bij het beleid van Op d’n Buiten wordt een variërend aanbod aan activiteiten
aangeboden. Kinderen zijn vrij om aan activiteiten deel te nemen. Wel worden de oudere
kinderen gestimuleerd om deel te nemen aan de georganiseerde activiteiten. Een enkele keer
wordt ter voorbereiding op de basisschool, na overleg met de ouders, een kind verplicht
gesteld om deel te nemen aan bepaalde activiteiten (of iets af te maken) om de juiste
hoeveelheid basiskennis op alle ontwikkelingsgebieden te verwerven om zonder problemen in
te stromen in het basisonderwijs.
Enkele voorbeelden van activiteiten:
• Buitenspelen
• Dieren voeren/eitjes rapen
• (Moes)tuinieren
• Muziek maken/zingen
• Wandelen
• Uitstapje naar de boer
• Puzzelen
• Knutselen
• Verkleden

Speciale activiteiten en feesten:
Verjaardagen van de kinderen worden gevierd met zang, dans en een cadeautje. Ook wordt
het kind in de gelegenheid gesteld te trakteren, maar dit is niet verplicht.
Wel hebben wij een aantal richtlijnen voor traktaties. Onze voorkeur gaat uit naar gezonde
traktaties. De richtlijnen waar wij ons graag aan houden zijn te vinden op de site van het
voedingscentrum, wij hebben ze voor u uitgeschreven.
Wat altijd getrakteerd mag worden volgens de schrijf van vijf:
- Groente en fruit in een leuk jasje
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Uitdeel 30+ kaasjes
Kleine porties van producten die niet te veel calorieën bevatten, zoals doosjes
rozijnen, handje naturel popcorn, soepstengel, klein koekje of minirolletje.
Vaak zien wij ook dat ouders met cadeautjes aankomen als potloden, fluitjes, stickers,
kleurboekjes of bellenblaas. Deze cadeautjes zijn geen noodzaak. Wij vinden dat de
kinderen tevreden mogen zijn met wat ze krijgen, ook als dit bijvoorbeeld een
mandarijntje is. Mocht u toch een klein cadeautje willen geven gaat dit bij de kinderen
in het mandje, zodat ze het mee naar huis kunnen nemen.

Dingen die u ook mag trakteren, maar iets minder goed/gezond zijn voor de kinderen zijn:
- Ontbijtkoek
- Mini eierkoek
- Mini knakworstjes
- Babybel
- Kaasdipper
Dingen die wij liever niet zien als traktatie (deze dingen worden mee naar huis gegeven met
de kinderen):
- Grote koeken
- Chips
- Grote snacks
- Zakken snoep
- Chocolade
- Lolly’s
Als uw kind vier jaar wordt is dit natuurlijk een bijzonder moment. Wij regelen dan vanuit de
organisatie dat uw kind bij de lunch iets lekkers uit mag kiezen. Ze krijgen de keuze uit:
pannenkoeken, poffertjes, een stukje pizza, tosti’s of knakworstjes. Eerst krijgen alle kinderen
een boterham met hartig beleg, hierna mogen zij dan iets lekkers eten.
Ook de verjaardagen van vaders en moeders worden niet vergeten. Kinderen maken voor papa
of mama een bijzonder cadeau (graag zelf tijdig aan de leidsters melden). Ook bieden wij de
mogelijkheid iets creatiefs te ontwerpen voor opa of oma. Dit moet wel vooraf aangegeven
worden door u als ouder en het kind moet zin hebben om iets te maken.
Een nieuw broertje of zusje is natuurlijk ook reden te meer om een cadeau te maken en indien
gewenst wordt ook hier de mogelijkheid geboden om te trakteren.
Extra aandacht is er jaarlijks voor het Sinterklaasfeest, het festijn voor jong en oud. Jaarlijks
krijgt u ruim tevoren een planning van dit festijn.
Aan andere feesten zoals Kerstmis, Carnaval, Pasen wordt door Op d’n Buiten aandacht
besteed passend bij de leeftijd van de kinderen. Indien kinderen willen vertellen over een
feestdag horende bij hun geloofsovertuiging zullen wij een luisterend oor bieden en zo
mogelijk hierop anticiperen.
Als speciale activiteit heeft Op d’n Buiten een jaarlijkse happening voor kinderen en ouders.
Dit is natuurlijk elk jaar een verrassing en u krijgt daar te zijner tijd informatie over.
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Eten en drinken:
Wij verzorgen de volgende maaltijden:
•
•
•
•

Tussen 9.30 uur en 10.00 uur krijgen alle kinderen vers fruit in stukjes of gepureerd.
Omstreeks 11.30 uur krijgen alle kinderen een lunch bestaande uit bruin brood met
hartig beleg en gezond zoet rekening houdend met voedingsadvies van het
voedingscentrum.
Tussendoortje bestaande uit bv. rijstwafel, cracker, soepstengel, rozijntjes.
Als drinken op de vaste tijden bieden wij diksap en halfvolle melk aan. Tussendoor
water of sap naar gelang de behoefte van de kinderen.

Flesvoeding dient u als ouder mee te geven. Om verwisselingen te voorkomen graag flessen
en voeding voorzien van naam van uw kindje. Indien gewenst kunnen wij vanaf 17.00 uur een
warme maaltijd aanbieden aan kinderen tot 1 jaar, deze dient u zelf mee te geven.
Voor kinderen vanaf 1 jaar wordt een warme maaltijd alleen aangeboden indien verlengde
opvang wordt afgenomen.
Tussen 7.30 uur en 8.00 uur kan u kind zijn ontbijt (nog verder) nuttigen bij Op d’n Buiten.
Na 8.00 gaan wij er van uit dat uw kind voldoende gelegenheid heeft kunnen krijgen om het
ontbijt thuis te nuttigen.
Indien kinderen met een dieet bepaalde voedingstoffen niet mogen nuttigen graag zelf
dieetvoeding meegeven.

Kinderen en persoonlijke hygiëne:
Luierdoekjes en billencrème zijn aanwezig bij Op d’n Buiten tenzij u liever een ander merk
wilt gebruiken. Voor luiers dient u zelf zorg te dragen. Uit hygiënisch oogpunt gebruiken wij
enkel wegwerpluiers.
Voor ieder kind is een mandje aanwezig voor persoonlijke spullen zoals luiers, speentje,
knuffel en verschoonkleding. Als u kindje er aan toe is zindelijk te worden bieden wij uw
kindje de mogelijkheid gebruik te maken van het peutertoilet. Dit alles zal in overleg met u als
ouder gebeuren.
Na toiletbezoek en buitenspelen en voor lunch of tussendoortjes worden de handen gewassen.
Tevens vragen wij u slofjes of (antislip) sokken mee te geven omdat we niet met (vuile)
schoenen aan binnen lopen.
Voor meer informatie over hygiëne bij het kinderdagverblijf kunt bij de medewerkers het
protocol hygiëne, gezondheid en veiligheid opvragen of deze inzien op de website (beleid)
waarin uitgebreid beschreven staat hoe wij zorgdragen voor dit aspect.
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Sfeer en inrichting:
Op d’n Buiten heeft twee groepen waarvan 1 groep is gevestigd in de boerderij en 1 groep in
de aanbouw van de boerderij. Beide groepen beschikken over een woon/speelruimte, een
slaapkamer, keuken, kindersanitair en volwassenen sanitair. De groepen delen de
kantoor/personeelsruimte die af te sluiten zijn middels trap/deurhekjes of deuren met kind
veilige sluitingen.
Wij hebben gekozen voor een sfeervolle inrichting wat de identiteit van de boerderij in stand
houdt en zorgt voor een gemoedelijke, huiselijke sfeer. Buiten beschikken wij over een zeer
riante speelplaats welke is ingericht met natuurlijke materialen.
De sfeer in het kinderdagverblijf wordt mede bepaald door de 4 seizoenen lente, zomer, herfst
en winter en thema’s als Sinterklaas, Kerstmis en Pasen.

Digitaal schriftje:
Voor ieder kind wordt een digitaal schriftje bijgehouden. Hierin worden vorderingen,
bezigheden en anekdotes genoteerd. Voor kinderen tot 1 à 1.5 jaar worden hoeveelheden
voeding exact bijgehouden als ze eenmaal met de grote groep mee eten noteren we juist alleen
bijzonderheden in het eetgedrag.
Het schrijven en lezen van schriftjes kost veel tijd. Wij zijn van mening dat we deze tijd beter
kunnen gebruiken voor kindgerichte activiteiten of observaties. Om toch op de hoogte te
blijven van belangrijke gebeurtenissen vinden wij een mondelinge overdracht bij het brengen
van de kinderen zeker zo belangrijk.

Ouderbetrokkenheid:
Je geeft als ouder de opvoeding van je kind op gezette tijden uit handen. Wij willen ouders
graag betrekken bij hetgeen de kinderen meemaken bij Op d’n Buiten. Dit komt op vele
manieren tot uiting zoals het dagelijks contact tijdens de mondelinge overdracht, de schriftjes,
de jaarlijkse oudergesprekken n.a.v. de observatie maar ook bij bijzondere activiteiten zoals
ouderbijeenkomsten, oudercommissie e.d.
Regelmatig verschijnen er nieuwsbrieven met informatie en actualiteiten over kinderopvang
en kinderdagverblijf Op d’n Buiten. In deze nieuwsbrief worden ook de activiteiten van de
oudercommissie vermeld. Ouders ontvangen deze nieuwsbrief digitaal en deze wordt ook
geplaatst op de website www.opdnbuiten.nl
Tevens kunt u ons vinden op onze facebookpagina.
Onze oudercommissie is te bereiken via opdnbuitenoc@hotmail.com

Gezondheid:
Gezondheid is ook bij kinderen niet altijd vanzelfsprekend. Wij houden de gezondheid van de
kinderen goed in de gaten. Als een kind ziek is en/of koorts heeft bepalen we in overleg met
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de ouders of er opvang verzorgt kan worden of niet. Wij zijn vaak niet in staat om een ziek
kind de gewenste zorg en aandacht te geven die het nodig heeft. Als kinderen tijdens de
opvang ziek worden nemen we contact op met u als ouder en overleggen samen hoe de
opvang verder gerealiseerd gaat worden.
Een belangrijk aandachtspunt bij zieke kinderen op het kinderdagverblijf is het
besmettingsgevaar. Ondanks voorzorgsmaatregelen betreffende hygiëne blijft besmetting naar
leidsters, kinderen en ouders mogelijk. Wij volgen hier de richtlijnen van de GGD maar we
verzoeken ouders wel hun verantwoordelijkheid te nemen om besmetting zoveel mogelijk te
voorkomen en uw kindje thuis te houden met erg besmettelijke ziekteverschijnselen zoal
hand/voet/mond ziekte, krentenbaard met uitingen in het gelaat e.d. Bij Op d’n Buiten is de
inentingsgraad zeer hoog maar mocht uw kind verschijnselen van DKTP en/of BMR vertonen
verzoeken we u uw kind thuis te houden omdat de allerkleinsten nog niet voldoende zijn
beschermd tegen deze ziektes.
Indien uw kindje ziek is vernemen wij graag wat de klachten zijn zodat we besmettelijke
ziekten kunnen melden bij de GGD.
Bij calamiteiten wordt de huisarts van het kind gebeld en indien nodig wordt 112 gebeld.
Medewerkers van Op d’n Buiten gaan onder normale omstandigheden niet met kinderen naar
de huisarts (bv. controlebezoek).
Indien leidsters medicijnen moeten toedienen zal er voorafgaand aan de eerste toediening
altijd een medicijn registratieformulier worden ingevuld dat door de ouders wordt
ondertekend.

Slapen:
Op d’n Buiten beschikt op beide groepen over een slaapkamer met ieder 6 bedden en we
hebben twee buitenbedjes tot onze beschikking dus in totaal 8 slaapplaatsen per groep.
We streven er naar ieder kind een “eigen bedje” toe te kennen zodat ze vertrouwd raken met
hun slaapplekje. Het slapen in het buitenbed rouleert en is geen verplichting voor kinderen.
Tevens slapen kinderen alleen in het buitenbed als ouders daarvoor toestemming geven.
Alle bedden worden 1 maal per week in zijn geheel verschoond en/of bij (zichtbare)
vervuiling.
Helaas slapen niet alle kinderen voorbeeldig. In overleg met de ouders worden afspraken
gemaakt over al dan niet laten huilen in bed. Ook dienen we rekening te houden met het feit
dat kinderen met meerdere op 1 kamer slapen. Hierdoor kan het nodig zijn dat de slaaptijden
van uw kindje in overleg enigszins worden aangepast om een goede ongestoorde rust voor
alle kinderen te kunnen waarborgen.
Wij garanderen een slaapmogelijkheid voor uw kind gedurende de dag maar voor kinderen
boven de 2.5 jaar kan het nodig zijn dat we de tijden van rusten/slapen moeten aanpassen in
verband met de groepssamenstelling.
Stelling; hoe jonger het kind, hoe belangrijker wij het vinden om het slaapritme en de
slaapbehoefte van het kind te volgen.

26

Voor de veiligheid van uw kindje leggen we kinderen op de rug te slapen, voor buikslapen
dient u een toestemmingsverklaring te ondertekenen.
Op elke slaapkamer is een babyfoon aanwezig die, zodra er kinderen op bed liggen, wordt
aangezet waarbij we middels een muziekje controleren of de babyfoon werkzaam is.
Daarnaast wordt, naar gelang de leeftijd van het kind/de kinderen, persoonlijk gecontroleerd
op de slaapkamer met tussenpose van 5 à 10 minuten tijdens het inslapen tot een maximum
tussenpose van 30 minuten.

Speelruimte en speelgoed:
In de woon/speelruimtes zijn diverse hoeken gecreëerd waar alle aspecten van de
ontwikkeling aan bod komen (zie; ontwikkeling van kinderen). Er is tevens een box aanwezig
met speelruimte daar onder, een groepstafel met bank waarin ook de allerkleinste kunnen
zitten d.m.v. inzetkinderzitjes.
Alle ruimtes, dus ook de speelruimtes, worden middels een schoonmaakrooster gereinigd,
vloeren en toiletten worden dagelijks gereinigd door de leidsters.
Het speelgoed wordt weloverwogen aangeboden vanuit pedagogisch en didactisch oogpunt en
zal het aanleren van de juiste waarden en normen stimuleren. In de speelruimte is diverse
speelgoed voor kinderen direct voor handen maar er is ook speelgoed dat na overleg met de
leidster beschikbaar is.
De extra speelruimte die tussen de beide groepen is gelegen is ingericht voor kinderen van 2,5
jaar en ouder. Hier kunnen we activiteiten aanbieden die aansluiten op hun leeftijd. Kinderen
kunnen hier ongestoord spelen zonder dat hun spel verstoord wordt door de kleine kinderen.
Daarnaast beschikken we over een zeer riante, uitdagende buitenspeelplaats. Deze is ingericht
op een natuurlijke wijze zoals te lezen is in onze visie en geheel omheind. Tevens hebben we
een voor dreumesen een apart stukje tuin waar zij veilig de natuur om zich heen kunnen
ontdekken. Ook kunnen kinderen bij ons slapen in een buitenbedje wat voorzien is van
insecten en pollengaas zodat kinderen veilig en rustig kunnen slapen in de buitenlucht.

Plaatsingsbeleid:
Ouders of aanstaande ouders zijn op afspraak welkom om een kijkje te nemen en sfeer te
proeven bij Op d’n Buiten. Tijdens dit bezoek kunt u zich een beeld vormen bij de visie en het
beleid van Op d’n Buiten. Na inschrijving van uw kindje wordt hij/zij op de wachtlijst
geplaatst.
Kinderopvangorganisatie op d’n Buiten streeft ernaar om uw kind tijdig een passende plaats
aan te bieden bij de opvang van uw keuze. Om dit zo goed en eerlijk mogelijk te doen,
werken we met een duidelijk omschreven plaatsingsbeleid.
Wachtlijst Plaatsing geschiedt op volgorde van (binnenkomst van) aanmelding, rekening
houdend met de door u opgegeven ingangsdatum en opvangtijden. Hierbij hanteren we een
drietal voorrangsregels.
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Voorrangsregeling
Bij aanmelding krijgt de aanvraag een prioriteit toegekend die mede de plaats op de
planningslijst bepaalt.
De volgende voorrangsregels worden gehanteerd:
1) Bestaande klanten krijgen voorrang bij;
• Aanmelding van broertjes of zusjes
• Wijziging of uitbreiding van dagdelen
2) Weigering aanbod; ouders die een plaatsingsaanbod afslaan omdat het niet overeenkomt
met de wensen van de aanvraag, blijven desgewenst op de wachtlijst staan.
3) Standaard nieuwe aanmeldingen
Binnen elk criterium is de inschrijfdatum bepalend voor de volgorde van plaatsing.
Plaatsingsaanbod Zodra er een plaats vrijkomt voor uw kind, doen wij u een
plaatsingsaanbod. Dit aanbod is maximaal twee weken geldig. Zodra u mondeling akkoord
gaat met het aanbod is de plaatsing definitief en ontvangt u een plaatsingscontract voor
ondertekening. U kunt tot een maand voor de plaatsingsdatum kosteloos afzien van het
plaatsingscontract. Daarna zijn de kosten voor de eerste opvangmaand verschuldigd. Ook als
u het plaatsingscontract nog niet hebt ondertekend of geretourneerd.
Ruilregeling
In principe komen kinderen op vaste dagen naar het kinderdagverblijf. Het kan echter
voorkomen dat u op een andere dan de vaste dagen opvang nodig heeft voor uw kind.
Kinderdagverblijf Op d’n Buiten biedt dan de mogelijkheid om vaste opvangdagen of
dagdelen op een ander moment op te nemen. Zo kunt u een dag dat uw kind geen gebruik
heeft kunnen maken van de opvang in verband met bijvoorbeeld ziekte of vakantie, ruilen
tegen een andere opvangdag.

De volgende regels ten aanzien van het ruilbeleid worden gehanteerd:
1) Mogelijkheden t.a.v. ruilen;
• Als u op een vaste dag geen gebruik maakt van de opvang, geef dit dan tijdig
door. Wij bieden u dan de mogelijkheid deze dag of dit dagdeel op een ander
moment op te nemen.
• De ruilmogelijkheid is gekoppeld aan een periode van 90 dagen Ruildagen die
binnen deze periode niet zijn opgenomen komen te vervallen ook als uw
aanvraag voor een ruildag niet kan worden gehonoreerd.
• Bij afname van extra dagen waarbij geen ruildag kan worden ingezet wordt het
standaardtarief voor hele dagen 49 weken per jaar berekend.
• Ruildagen zijn gekoppeld aan een kind. Deze kunnen niet ingezet worden voor
derden.
• Wettelijk erkende feestdagen kunnen niet worden geruild en/of worden
gerestitueerd.
• Bij het bereiken van de 4-jarige leeftijd komen de ruildagen te vervallen.
2) Voorwaarden t.a.v. ruilen;
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•
•
•
•
•
•

Ruilen is enkel mogelijk indien de groepsbezetting dit toelaat qua wettelijke
leeftijdsopbouw en grootte van de groep.
Wanneer het vanwege pedagogisch oogpunt niet verantwoord is dat een kind
ruilt, kan de ruilaanvraag worden geweigerd.
Het afmelden van uw kind dient te gebeuren via het ouderportaal van Op d’n
Buiten te bereiken via de website www.opdnbuiten.nl om in te kunnen zetten
als ruildagen.
U kunt maximaal 2 maanden voor de gewenste ruildatum uw verzoek
aanvragen. U krijgt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 1 week voor de
gewenste ruildatum antwoord op uw ruilaanvraag.
Indien uw aanvraag niet kan worden goedgekeurd laten we u aanvraag zo lang
mogelijk open staan dan blijft deze onder onze aandacht zodat we misschien
alsnog uw aanvraag kunnen goedkeuren.
Om zo goed mogelijk in te spelen op de wensen en behoeften van ouders wordt
u vriendelijk verzocht uw kindje tijdig af te melden (bijvoorbeeld vakanties die
lang vooraf bekend zijn). Wij kunnen dan deze dag als ruildag aan een andere
ouder aanbieden.

Ieder kind is welkom bij het kinderdagverblijf Op d’n Buiten. Alleen indien de begeleiding
veel zwaarder is vanwege een beperking of speciale verzorging kunnen wij tot de conclusie
komen dat kinderdagverblijf Op d’n Buiten niet de juiste aandacht en verzorging aan uw kind
kan bieden. Met de ouders wordt gekeken naar een passende oplossing, dit kan zijn een extra
leidster op de groep d.m.v. persoonsgebonden budget, specialistische hulp op maat bij Op d’n
Buiten of plaatsing in een gespecialiseerd kindercentrum.

Wennen:
Het brengen en halen van kinderen in de wenperiode wordt op een rustig tijdstip gepland
zodat de mentor van uw kind voldoende aandacht kan schenken aan het nieuwe kind en de
ouders. De pedagogisch medewerkers observeren het nieuwe kind nauwlettend en sluiten
zoveel mogelijk aan op de eigenheid van het kind.
Er zijn, afhankelijk van de leeftijd en de eigenheid van het kind, diverse mogelijkheden om
invulling te geven aan de wenperiode. In overleg met de ouders en afhankelijk van leeftijd en
karakter van het kind, wordt besloten om te starten met het samen op visite komen bij het
kinderdagverblijf en/of direct voor een korte periode alleen te komen spelen.

Protocollen:
Voor een aantal zaken hebben wij protocollen vastgesteld. Hierin wordt omschreven hoe te
handelen bij specifieke gebeurtenissen. Alle leidsters zijn op de hoogte van de inhoud van
deze protocollen. Ouders kunnen deze protocollen inzien op aanvraag. Wij hebben onder
andere protocollen betreffende klachtafhandelingen, kindermishandeling maar ook voor
minder ingrijpende zaken als hygiëne en veiligheid, mediagebruik enzovoort.
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4 ogen principe:
Het vierogenprincipe betekent dat altijd een volwassenen moet kunnen meekijken of
meeluisteren bij een beroepskracht in de kinderopvang. De rijksoverheid heeft het advies van
de commissie Gunning overgenomen en het vierogenprincipe vanaf 1 juli 2013 verplicht
gesteld voor alle kinderdagverblijven.
Kinderdagverblijf Op d’n Buiten vindt het belangrijk dat kinderen in een veilige omgeving en
vertrouwde omgeving worden opgevangen. We brengen het principe van vier ogen, vier ogen
en transparantie, op verschillende manieren in de praktijk.
Gedurende de dag is de sociale controle op de medewerkers en kinderen groot.
• Het grootste gedeelte van de dag zijn er twee pedagogische medewerkers op de groep.
Er zijn altijd meerdere volwassenen in het gebouw aanwezig. Aan het begin en einde
van de dag, tijdens de breng- en haalmomenten zijn er naast de pedagogisch
medewerkers ook (veel) ouders aanwezig;
• Pedagogisch medewerkers lopen gedurende de dag regelmatig elkaars groepsruimtes
binnen. Hun taken zijn zo met elkaar verweven dat ze elkaar even spreken om iets te
overleggen of af te stemmen. Daardoor is er zicht op elkaars (pedagogisch) handelen;
Ook de indeling van de ruimte speelt een belangrijke rol als het gaat om openheid en
transparantie.
• De groepen grenzen aan elkaar en zijn "open". Er zijn veel ramen. Men loopt en kijkt
makkelijk bij elkaar binnen;
• We hebben een "open deuren beleid". De deuren tussen de groepen staan geregeld
open.

Kwaliteit:
Kinderdagverblijf Op d’n Buiten voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de Wet
Kinderopvang. Dit wordt gecontroleerd door de GGD West-Brabant in opdracht van
gemeente Roosendaal.
Mede door inspraak van de oudercommissie kunnen wij beleid en daarmee samenhangend de
kwaliteit afstemmen op wensen van ouders.

Tot slot
Dit pedagogisch beleidsplan biedt ouders en leidsters inzicht in de grondbeginselen van ons
kinderdagverblijf en is tevens de leidraad voor de dagelijkse omgang met uw kinderen. De
vorm van de hierboven beschreven opvang is een bewuste, doordachte keuze. Deze vorm sluit
het beste aan bij onze ideeën om samen met ouders te zorgen voor het welbevinden en de
ontwikkeling van kinderen in de leeftijd 0-4 jaar. Wij hechten dan ook groot belang aan de
kleinschalige en groene vorm van kinderopvang en goede communicatie tussen leidsters en
ouders. Samenspraak zal mogelijk leiden tot verdieping en andere inzichten. Ons pedagogisch
beleidsplan is dan ook geen eindproduct. Regelmatig zullen wij het plan herzien aan de hand
van deze wisselwerking tussen ouders, kinderen en leidsters.
Samenwerking voor de beste opvang!
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