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1. INLEIDING 

Hartelijk welkom bij Kinderdagverblijf Sprookjesrijk. Wij zijn blij ons Pedagogisch beleidsplan aan u te 

kunnen laten zien.  

Kinderopvang Sprookjesrijk is een jong bedrijf, opgericht in 2018. Kinderopvang Sprookjesrijk wordt 

geleid vanuit de visie om kinderen kwalitatieve opvang te bieden dit doormiddel van 

ontwikkelingsgericht te werken, gezond eten, en personeel gedreven om ieder kind te bieden wat bij 

hem/haar past.  
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2.  UITGANGSPUNTEN  

2.1 Doelstelling 

Ons doel is ieder kind de gelegenheid te geven zich optimaal te ontwikkelen tot een onafhankelijk 

mens met respect naar de wereld om zich heen. Daarnaast streven we ernaar om naast kwalitatief 

goede kinderopvang ook een opvang te zijn waar beweging en gezonde voeding voor iedere kind 

essentieel is. Zo bieden wij naast goede pedagogische aandacht, gezonde voeding en 

bewegingsactiviteiten aan. Verse en natuurlijke voeding draagt bij aan goede lichamelijke 

ontwikkeling, tezamen met een dagelijkse hoeveelheid beweging, zo wordt er elke ochtend samen 

met de kinderen op een speelse manier aan beweging gedaan. Wij streven er ook naar om ouders de 

mogelijkheid te geven een dag of een dagdeel te laten ruilen. Wij willen dus erg graag inspelen op de 

vraag van ouders. Uitgangspunt blijft hierin wel dat dit alleen kan als wij ook de rust en regelmaat op 

de kinderopvang kunnen blijven waarborgen. 

2.2 Visie 

Kinderopvang Sprookjesrijk is van mening dat elk kind uniek is en zichzelf moet kunnen zijn. Hiermee 

wordt bedoeld dat elk kind zich op zijn eigen manier(individueel) moet kunnen ontwikkelen. Denk 

hierbij aan zijn eigen wijze, in eigen tempo en vooral naar eigen behoeften. Het pedagogische 

hoofddoel is dat kinderen zich uiteindelijk zullen ontwikkelen tot sociale, zelfstandige mensen met 

voldoende zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel, die hun eigen talenten onderkennen en 

benutten. Om hier optimaal voor te zorgen willen wij kinderen zelfvertrouwen en veiligheid kunnen 

bieden. Daarnaast is goed contact met de ouders/verzorgers hiervan essentieel van belang. 

Kinderopvang Sprookjesrijk streeft ernaar om een leergemeenschap te zijn voor kinderen, 

medewerkers en ouders. Deze personen zijn aan elkaar verbonden en hebben ieder hun eigen 

rechten en verantwoordelijkheden in het proces van ontwikkeling bij de kinderen.  

2.3 Pedagogische uitgangspunten: 
 

★ Ieder kind is uniek;  
★ Respecteren van de verschillen tussen de kinderen;  
★ Een kind is van nature nieuwsgierig en heeft de ruimte nodig (in de breedste zin van het 

woord) om zich te ontplooien;  
★ Aansluiten bij de ontwikkeling van een kind, hen net een stapje voor zijn, zodat wij indien 

nodig, de helpende hand kunnen bieden bij de ontdekking van nieuwe dingen (Feuerstein, de 
zone van de naaste ontwikkeling);  

★ In gesprek blijven met kinderen, hoe klein zij ook zijn, hen hierin serieus nemen. 
★ Duidelijk tegen de kinderen zijn, uitleg geven van ons handelen.  Warmte en aandacht aan de 

kinderen geven, momenten om 1-op1 contact te hebben, vooral voor baby's vinden we dit 
erg belangrijk.  

★ Gezonde voeding, draagt bij aan een optimale ontwikkeling van lichaam en geest. 
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3. ALGEMEEN 

 
3.1 Verticale groepen 

Binnen ons kinderdagverblijf hebben wij gekozen om te werken met verticale groepen. Dit houdt in 

dat er kinderen opgevangen worden in de leeftijd van nul tot vier jaar. Een groep van 0-4 jaar (max. 

12 kindjes), onder leiding van 2 leidsters en nog een groep van 0-4 jaar (max. 12 kindjes) ook onder 

leiding van twee leidsters. Er worden per dag maximaal drie baby's in de leeftijd van tien weken tot 

een jaar geplaatst. Omdat we nu in de opstartfase zitten beginnen we met 1 groep. Onze doelstelling 

is om uiteindelijk 2 verticale groepen te hebben. 

Wij hebben voor de verticale groepen gekozen omdat het goed is voor kinderen die vanaf de 

babyleeftijd in een groep opgroeien met oudere kinderen. Een verticale groep kan je zien als een 

grote familie. Baby's zien al vroeg dat er grotere kinderen om hen heen spelen, zij kunnen een 

voorbeeld nemen aan het gedrag van deze kinderen. Daarnaast leren de grote kinderen weer 

rekening houden met de kleintjes en kunnen ze de leidsters ondersteunen bij de verzorging. Dit zorgt 

ervoor dat hun zelfstandigheid en sociaal gedrag sneller wordt gestimuleerd. Ook kunnen meer 

kindjes uit hetzelfde gezin bij elkaar in de groep komen, samen opgroeien en is dat vertrouwder. Ook 

vallen kindjes met een achterstand in ontwikkeling minder gauw op in een groep met verschillende 

leeftijden en zullen er minder gauw buitenbeentjes zijn. Ook zien de ouders vier jaar lang met 

dezelfde leidsters en kan hierdoor een vertrouwensband ontstaan. Een vertrouwensband zorgt voor 

een goede communicatie, uitwisseling van informatie en het geven van ondersteuning bij alledaagse 

opvoedingsproblemen.  

3.2 Dagritme 
 
Baby's 
De baby's krijgen bij Kinderdagverblijf Sprookjesrijk vanzelfsprekend de mogelijkheid om het ritme 

waar zij zich prettig bij voelen te blijven volgen. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met hoe 

de baby het thuis gewend is. Indien nodig wordt er gebruik gemaakt van een heen en - weer schriftje 

als extra communicatiemiddel tussen ouders en de leidster. Wij vinden het juist van de baby's erg fijn 

om goed op de hoogte te zijn hoe het met hen gaat, zodat de opvang zo goed mogelijk kan aansluiten 

bij thuis. Rond anderhalf jaar tot 2 jaar gaan de kindjes mee in het dagritme van de andere kindjes. 

Peuters 
Kinderopvang Sprookjesrijk hecht veel waarde aan een duidelijk dagritme voor de kinderen. 

Naarmate de kindjes ouder worden is het de bedoeling dat zij steeds meer mee zullen groeien in het 

ritme van de groep. Het betekent niet dat er van dit dagritme nooit afgeweken kan worden. Bij mooi 

weer spelen de kinderen bijvoorbeeld langer buiten, of doen we een activiteit buiten de deur. We 

gebruiken de dagindeling vooral omdat we vinden dat het voor een stuk rust en duidelijkheid bij de 

kinderen zorgt. Zij weten hiermee goed waar ze aan toe zijn. Hiernaast is er ook aandacht voor de 

individuele behoefte van het kind. Niet ieder kind gedijt bij dezelfde aanpak. Soms wil een kindje om 

een bepaalde reden gewoon niet in een bedje slapen. Het wordt eerst geprobeerd en als het niet 

werkt wordt er naar een andere oplossing gezocht. Soms slaapt een kindje dan op schoot bij een 

leidster. We vinden het belangrijk om hier ook oog voor te hebben, weer uitgaande van de uniekheid 

van ieder kind. Hieronder volgt de gebruikelijke dagindeling:  
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Dagindeling: 

● Open 7:30 – 8:30 Kinderen worden gebracht, overdracht van ouders, kinderen mogen vrij 
spelen en doen waar ze zin in hebben, binnen.  

● 8:30 – 8:45 Ochtend gymnastiek, bewegen op muziek  
● 8:45 – 9:20 Samen aan tafel, liedjes zingen, drinken sap en fruit eten  
● 9:30 Verschoonronde / wc  
● 9:45 – 11:00 Thema-activiteit, buiten spelen, knutselen, of vrij spel  
● 11:15 Verschoonronde / wc  
● 11:30 Middageten  
● 12:15/12:30 Voorlezen en dan slaapje voor de jongste, vrij spel voor wie niet slaapt  
● 13:00 Thema-activiteit voor de grotere kindjes  
● 14:30/14:45 Kindjes komen uit bed, verschoonronde  
● 15:00 Soepstengel, biscuitje, of groentesnack eten  
● 15:30 Vrij spel, buiten spelen  
● 16:45 Drinken en een gezamenlijke versnapering 
● 17:00 Verschoonronde/wc  
● 18:30 We sluiten 

 
3.3 Eten en drinken 
 
Kinderdagverblijf Sprookjesrijk vindt het erg belangrijk dat de kinderen goede en gevarieerde voeding 

binnen krijgen. De kinderen krijgen iedere dag vers fruit aangeboden en vaak eten de kinderen ook 

groente. 5x per week eten we warm tussen de middag. Daarnaast worden er als extraatjes 

komkommers, tomaatjes en paprika gegeven. Er wordt geen snoep aan de kinderen gegeven tenzij er 

een speciale gelegenheid is. Ouders wordt geadviseerd geen snoep als traktatie te geven bij een 

verjaardag. Indien ouders toch snoep als traktatie geven zal dit in de mandjes van de kinderen 

worden gedaan, zodat zij het mee kunnen nemen naar huis. Het is ook mogelijk uw kind een 

broodmaaltijd te geven in plaats van een warme lunch. De peuters krijgen eenmaal per dag melk of 

een ander zuivelproduct zoals yoghurt, of pap. Drinken kan natuurlijk vaker als een kind aangeeft dat 

het dorst heeft. We zijn er in principe voorstander van dat een kind op vaste momenten eet en 

drinkt, vanwege tandbederf, maar spelen of warmte kunnen natuurlijk ook heel dorstig maken en 

wordt er vaker gedronken. Dat kan ook water zijn.  

3.4 Wennen van kinderen 

Om te zorgen voor een vertrouwensband hebben wij wenmomenten voordat de opvang 

daadwerkelijk start. Tijdens het intakegesprek worden de wenafspraken besproken en nemen wij 

contact met de ouders op over wanneer de wenmomenten kunnen plaatsvinden. Het doel van 

wennen is dat uw kind vertrouwd raakt met het kinderdagverblijf, de dagindeling, de leidsters en de 

andere kindjes. Wanneer uit het gedrag van uw kind valt op te maken dat het moeilijk wennen is 

wordt in overleg met u de wenochtend herhaald, dan wel naar andere mogelijkheden gezocht om 

het wennen te vergemakkelijken. Er zijn geen kosten aan de wendagen verbonden, wel dient het 

contract met Kinderdagverblijf Sprookjesrijk vooraf ondertekend te zijn en dient de 

kinderopvangtoeslag aangevraagd te zijn. 
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Wat nog meer van belang is bij wenfase van het kind (afhankelijk van de ontwikkelfase waarin het 

kind zich bevindt):  Er is individuele aandacht voor elk kind. 

● We bieden een vast dagritme aan waarbij een aantal zaken altijd in dezelfde volgorde 

terugkomen, zoals de flesvoeding, het verschonen, slapen en de lunch.  Baby’s worden zoveel 

mogelijk op één dag door een vaste medewerker verzorgd. 

● We besteden veel aandacht aan het creëren van gezamenlijke, sfeervolle momenten. 

● Kind introduceren bij de andere kinderen (m.n. bij leeftijdgenoten). Het kind wordt ook 

gestimuleerd om met andere kinderen te spelen. Het is van belang dat het kind goed 

opgenomen wordt in de groep en een fijne relatie krijgt met zijn groepsgenootjes. 

Medewerker en ruimte vertrouwd laten worden bij het kind, het kind laten zien waar alles 

staat. 

●  Kind vertrouwd laten raken met de medewerker op zo’n manier, dat het de medewerker 

weet te vinden indien het kind hen nodig heeft.  Het kind begeleiden in het besef krijgen dat 

de ouder altijd weer terugkomt. 

● Bij het brengen en halen worden de ouders goed geïnformeerd over hoe het met hun kind 

gegaan is die dag. Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat als het echt niet goed gaat 

met hun kind, wij hen daarover informeren.  Ook ouders krijgen de tijd om vertrouwd te 

raken met de nieuwe situatie en de medewerker. 

● Ouders mogen tussendoor bellen om te horen hoe het gaat met hun kind. 

 
3.5 Veiligheid en hygiëne 
 
Wij Streven naar een gezonde en veilige omgeving voor de kinderen. Dat betekent het vermijden van 

gezondheidsrisico’s, onder andere door het kinderdagverblijf goed schoon te houden. Er wordt 

schoongemaakt met behulp van schoonmaakroosters. Hier staat op wat dagelijks/wekelijks of 

maandelijks schoongemaakt moet worden. De schoonmaak vindt plaats wanneer er kinderen op bed 

liggen of als het rustig is op de groep. De kinderen zijn aanwezig zijn wanneer de tafels 

schoongemaakt worden en wanneer de afwas wordt gedaan (ook wel de groep netjes houden). Af en 

toe betrekken we de kinderen bij de schoonmaak, meehelpen afdrogen bijvoorbeeld, dit vinden de 

meeste kinderen hartstikke leuk om te doen. Bij grotere schoonmaakklussen zullen deze na 

sluitingstijd plaatsvinden. Daarnaast houden we ons ook aan het veiligheidsbeleid en 

gezondheidsbeleid. In veiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid worden grote risico’s onderkend en 

worden maatregelen getroffen. Ook wordt beschreven hoe kinderen wordt geleerd om te gaan met 

kleine risico’s.  Het beleid wordt actueel gehouden door een jaarlijkse evaluatie of na gebeurtenissen 

die daartoe aanleiding geven. (bijvoorbeeld een verbouwing, ongeval,nieuwe inzichten e.d.) 

3.6 Ongevallenregistratie 
 
Bij Kinderdagverblijf Sprookjesrijk staat de veiligheid en gezondheid van de kinderen voorop. Iedere 

teamvergadering wordt er een onderwerp dat te maken heeft met de veiligheid of gezondheid 

ingebracht en besproken. We vinden het belangrijk om de pedagogisch medewerksters hiervan 

zoveel mogelijk bewust te houden. Toch zijn ongelukjes nooit helemaal uit te sluiten. Uw kind kan 

vallen, een ongeluk zit helaas in een klein hoekje. Wij houden een ongevallenregistratie bij. Indien 

zich een dergelijke situatie voordoet zullen wij hiervan een registratie maken en bekijken hoe wij dit 
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in de toekomst kunnen voorkomen teneinde ons veiligheid- en gezondheidsbeleid nog meer te 

optimaliseren. 

3.7 Uitstapjes 
 
In de tijd dat kinderen onze opvang bezoeken zal het voorkomen dat kinderen onder begeleiding van 

de pedagogisch medewerker de locatie zal verlaten voor een uitstapje. We maken dan onderscheid 

tussen spontane uitstapjes en georganiseerde uitstapjes. Om de veiligheid van de kinderen te 

garanderen hanteren we een aantal afspraken voor de dagopvang. Deze afspraken hebben we 

vastgelegd in het protocol uitstapjes. Dit protocol is voor ouders op te vragen bij de pedagogisch 

medewerkers. 
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4. PEDAGOGISCHE BASISDOELEN 

4.1 Sociaal emotionele veiligheid 

Om ervoor te zorgen dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen en zich emotioneel goed kunnen 

ontwikkelen zorgen we voor een prettige sfeer. Een veilig pedagogisch klimaat stimuleert kinderen 

namelijk belangstelling te tonen in hun omgeving, ontwikkelt hun concentratievermogen en zorgt 

ervoor dat ze zich kunnen ontspannen en genieten van de mogelijkheden binnen de opvang. 

Daarnaast is het belangrijk een wij gevoel te creëren Denk hierbij aan het opbouwen van een 

vertrouwensband tussen de kinderen en hun ouders met het team, maar ook  tussen de kinderen 

onderling. Hierbij speelt structuur een belangrijke rol. We zorgen hiervoor door een professionele 

houding aan te nemen en na te komen wat er gezegd wordt. Uiteindelijk is ons gedrag een 

voorbeeldgedrag en daar zijn we ons van bewust. 

Praktijkvoorbeelden 
 
Duidelijkheid: Door steeds terugkerende onderdelen op dezelfde tijden te doen zorgen we ervoor 

dat de dag volgens een bepaald ritme verloopt zoals, eetmomenten, buiten spelen, vrij spelen en 

slapen. Bij deze onderdelen wordt er gebruik gemaakt van vaste ritueeltjes zoals, liedjes zingen voor 

het eten, handjes wassen na een wc bezoek en een boekje lezen voor het slapen gaan. Dit zorgt voor 

houvast en herkenning bij het kind en een gevoel van veiligheid. Ook het stellen van grenzen en het 

opstellen van regels is een onderdeel van het bieden van veiligheid. Teveel vrijheid en te weinig 

structuur kan bij een kind juist zorgen voor een gevoel van onveiligheid. 

Acceptatie: Door alle gevoelens van kinderen serieus te nemen. Een kind moet zich tijdens de opvang 

vrij voelen om zijn emoties zoals, boosheid, verdriet en blijdschap te uiten aan het team zonder zich 

anders te voelen dan thuis.  De pedagogische medewerker steunt het kind en biedt warmte en 

geborgenheid. Ze ondersteunt het kind bij het verwerken van gevoelens en begeleidt het kind bij de 

emoties. Bijvoorbeeld emoties die worden geuit bij een moeizaam afscheid van een van de ouders. 

Als het kind het toelaat probeert het team hem of haar te troosten door een knuffel te geven en even 

vast te houden. Ook probeert het de pedagogische medewerker zich in te leven in de leefwereld van 

het kind, proberen de wereld te begrijpen zoals een kind dat doet. Bepaalde gebeurtenissen die voor 

een volwassene heel begrijpelijk zijn, kunnen voor een kind heel ingrijpend zijn (bijv. voor een klein 

kind kan een andere omgeving dan de thuisomgeving eng lijken, of een gepland uitje wat door 

omstandigheden niet door kan gaan kan voor een kind een groot drama zijn). 

4.2 Bevorderen van persoonlijke competentie 

Persoonlijke competentie betekent voor ons dat een kind autonomie heeft en persoonlijke 

vaardigheden goed heeft ontwikkeld. Met deze competentie wordt er gekeken naar de ontwikkeling 

van brede persoonskenmerken zoals, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, veerkracht en flexibiliteit, die 

ervoor zorgen dat kinderen problemen zelf kunnen oplossen. Daarnaast omvat het begrip 

persoonlijke competente ook de competenties van kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden 

zoals, de motorische, creatieve(spel en muziek), talige en cognitieve ontwikkeling. Het Kinderrijk 

biedt voldoende activiteiten aan die passen bij de leeftijd, aard en ontwikkeling van de kinderen. 

Daarnaast bevorderen we de zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel bij kinderen door 

ze te belonen bij zaken die goed gaan, bij het initiatief tonen en door het geven van 

verantwoordelijkheden. Elk kind is uniek en bijzonder. Zo zal het ene kind zich op het ene gebied wat 
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sneller en beter ontwikkelen dan op een ander gebied. De pedagogische medewerker begeleidt, volgt 

en stimuleert de kinderen in hun ontwikkeling en houdt de ouders/verzorgers op de hoogte van deze 

ontwikkelingen. Indien nodig of wenselijk kan in overleg met de ouders/verzorgers aan sommige 

zaken meer of speciale aandacht besteed worden.  

Praktijkvoorbeelden 
 
Lichamelijke ontwikkeling: Door het stimuleren van de grove en fijne motoriek van de kinderen. Het 

stimuleren van deze motorieke doen we door te zorgen voor een ruimte waarbij de kinderen 

uitgenodigd worden om te gaan spelen. Baby's kunnen spelen in de box of op een rustig plekje op de 

grond. De wat oudere kinderen spelen graag op de grond. Zij willen de omgeving ontdekken door te 

kruipen of te lopen. In de peuterleeftijd wordt de fijne motoriek belangrijker. Voor het stimuleren 

van de fijne motoriek kunnen de kinderen tekenen, verven, kleien, prikken, knippen, scheuren, 

plakken, spelen met bouwstenen en puzzelen. Het buiten spelen is voor de peuterleeftijd heel 

belangrijk. Zij hebben veel energie en buiten kunnen zij deze energie uiten. Om de grove motoriek te 

stimuleren kunnen de kinderen buiten lopen, rennen, fietsen en klimmen. In de tuin is een 

speeltoestel, fietsjes en een zandbak aanwezig.  

Cognitieve ontwikkeling: Door kinderen spelenderwijs te begeleiden. Jonge kinderen denken vanuit 

zichzelf. Ze hebben nog geen inlevingsvermogen en ze hebben een zeer beperkt 

concentratievermogen. Ook hun gewetensvermogen is nog uiterst beperkt. Bovendien kunnen ze 

nog niet zo goed onderscheid maken tussen fantasie en werkelijkheid. Bij het aanbieden van 

activiteiten en materialen houden we daar rekening mee. Daarom bieden wij veelsoortige materialen 

aan zoals: puzzels, duplo, insteekmozaïek, vormen plankjes en kleuren spelletjes. We stimuleren de 

baby’s in hun spel, maar laten hen ook af en toe alleen spelen. Hierdoor stimuleer je de baby om 

zichzelf te vermaken en zelf materialen te leren uitkiezen en te ontdekken. 

Taalontwikkeling: Door veel aandacht te besteden aan de communicatie. Tijdens de eerste vier jaar 

maken de kinderen een snelle ontwikkeling door op het gebied van de taal. Van het maken van de 

eerste prille geluidjes tot het zeggen van hele zinnen. De omgeving van het kind is daarbij van groot 

belang. Wij vinden het belangrijk dat onze pedagogische medewerkers goed communicatief zijn 

onderlegd en de Nederlandse taal goed beheersen. Om de kinderen te stimuleren in hun taalgebruik 

maken we gebruik van verschillende boekjes, memorie, peuter domino en kwartetspelletjes.  Ook 

doen we verschillende kringactiviteiten waarbij de spraak van kinderen op een speelse manier wordt 

geactiveerd. Kinderen mogen zelf een liedje uitkiezen om te gaan zingen. Wanneer kinderen iets 

verkeerd zeggen, gaan we ze niet verbeteren, maar herhalen wij wat het kind heeft gezegd in eigen 

woorden op de goede manier.  

Creativiteit en muzikale ontwikkeling: Door materialen aan te bieden waarmee kinderen hun eigen 

creativiteit kunnen ontwikkelen, zoals klei, verf, lijm, water en zand. Creatief spel en speelgoed 

hebben een eigen functie. Het voornaamste doel is dat het kind lekker bezig kan zijn met 

verschillende materialen. Het eindresultaat doet er niet toe; alles wat het kind maakt is mooi. 

Creatief spel stimuleert de fantasie en vormt een manier om emoties en gevoelens te uiten. Soms 

worden werkjes voorbereid door de pedagogische medewerker zodat er ingespeeld kan worden op 

de actualiteit, een thema of de seizoenen. Een kind is niet verplicht de activiteit uit te voeren en we 

passen de activiteit eventueel aan, zodat iedereen plezier heeft in wat hij doet en zijn mogelijkheden 
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leert kennen. We complimenteren het kind middels een beloningssysteem wanneer het iets gedaan 

heeft, of geprobeerd heeft om te stimuleren.  

4.3 Bevorderen van sociale competentie 

Kinderen leren al op jonge leeftijd om te gaan met anderen. Bij Kinderdagverblijf Sprookjesrijk 

groeien kinderen tussen leeftijdsgenoten op en leren zij van elkaar. Ze leren rekening te houden met 

jongeren en/of oudere kinderen. Vriendjes maken, ruzie maken, helpen, compromissen sluiten, 

delen, zich in een ander verplaatsen, communiceren; allemaal verwerving van vaardigheden in de 

omgang met andere kinderen en het aangaan van relaties. Door de omgang met zijn 

leeftijdsgenootjes en pedagogische medewerkers leert het kind de uitwerking van zijn gedrag kennen 

op andere mensen dan zijn ouders. Het kind leert inzicht krijgen in zijn eigen gevoelens. Door de 

interactie met de pedagogische medewerkers en de andere kinderen leert een kind de eigen 

gevoelens te verwoorden. We leren de kinderen reflecteren door hen de consequenties van hun 

gedrag te laten zien. Hierdoor is er interactie tussen de medewerker en het kind nodig. Kinderen 

vanaf 3 a 4 jaar kunnen vaak al reflecteren op hun eigen gedrag. Door respect te tonen nemen we de 

ander serieus. We tonen de kinderen respect door naar ze te luisteren en zo nodig toe te geven 

wanneer wij zelf fout zitten. Respect tonen bevordert te sfeer in de groep. 

Praktijkvoorbeelden 
 
Begroetingen: Door de kinderen bij binnenkomst te verwelkomen en gedag zeggen bij het naar huis 

gaan. Dit wordt ook van de kinderen verwacht. 

Conflicten: Door kinderen zelf laten oplossen. Zo leren de kinderen de consequenties van het eigen 

gedrag ervaren en zich staande te houden in de groep. We observeren de situatie en gaan pas 

bemiddelen als het de kinderen niet zelf lukt het conflict op te lossen. We proberen gevoel voor 

humor, zowel binnen het team als in de interacties met de kinderen te combineren om bepaalde 

situaties op te lossen. Kinderen die klagen worden aangemoedigd zelf dingen op te lossen en wat 

meer veerkracht te ontwikkelen en we reageren vaak met een relativerend grapje. De kinderen keren 

dan terug naar hun spel en veelal lost het zich dan vanzelf op. We houden ondertussen een oogje in 

het zeil en lost het zich niet op, dan zullen we gaan bemiddelen. 

Samen spelen: Door het sociaal gevoel te versterken. Hier zorgen we voor door kinderen dagelijks 

gezamenlijke activiteiten te laten doen. Hierbij kan je denken aan het elkaar helpen, samen 

speelgoed opruimen, samen eten, samen spelen en het vieren van feestelijke gebeurtenissen. Verder 

door groepsspelletjes te doen en de kinderen kennis te laten maken met andere normen en 

waarden. Dit doen we door erover te praten, lezen of dingen uit te beelden. 

4.4 Overbrengen van normen en waarden 

De pedagogische medewerkers bij Kinderdagverblijf Sprookjesrijk zijn zich bewust van de 

voorbeeldfunctie die zij ten opzichte van de kinderen hebben. Uitgangspunt hierbij is dat je een kind 

zo behandeld als je zelf ook graag behandeld zou willen worden. We praten daarom tegen de 

kinderen in volle zinnen en verwachten dit ook van de kinderen naar ons. Vanzelfsprekend voor zover 

hun taalontwikkeling dat toelaat en zij het kunnen begrijpen. We leren de kinderen om ergens netjes 

om te vragen en ook om netjes ergens voor te bedanken. Dit doen wij ook naar de kinderen. 
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Praktijkvoorbeelden 

Kind: "drinken..."  
Leidster: "Je kunt ook zeggen: Mag ik drinken, juf?"Probeer het maar"  
Kind: "Mag ik drinken, juf?"  
Leidster: "Goed zo, natuurlijk mag jij wat drinken, alsjeblieft Pim".  
Voorbeeld 2:  
"Wij spelen niet met speelgoed tijdens het eten. Maar je popje mag wel op het bankje zitten om naar 
ons te kijken. Zal ik popje daar zetten?" 
 
4.4 Zelfredzaamheid 

Om als mens zelfstandig te kunnen functioneren, moet je als kind in de gelegenheid gesteld worden 

om te leren. We stimuleren kinderen in activiteiten die ze aankunnen. Wij zijn actief in het vinden 

van mogelijkheden waarin kinderen hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid kunnen oefenen. 

Tijdens de dagelijkse bezigheden op de groepen doen zich vele situaties voor, waarin de kinderen in 

de gelegenheid worden gesteld om hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te oefenen. Zelfstandig 

eten, naar het toilet gaan, aan- en uitkleden maar ook vragen durven stellen. De pedagogische 

medewerkers stimuleren de kinderen door ze kleine opdrachtjes te geven.  

Zelfredzaamheid is nauw verbonden met de ontwikkeling van de grove en fijne motoriek: kinderen 

kunnen pas zelfstandig brood eten als ze in staat zijn om iets vast te pakken of kunnen pas een sok 

aantrekken als ze de arm/beencoördinatie beheersen. 

4.5 Taalontwikkeling 

Wij vinden dat er voor ons een belangrijke taak is weggelegd om met de kinderen goed Nederlands 

te spreken. Wij zullen daarom altijd in volzinnen met de kinderen praten, ook bij de baby's. Er wordt 

met de kinderen dagelijks voorgelezen aan de tafel, bij de peuters voor het slapen gaan en ook soms 

op de bank. Daarnaast wordt de kinderen liedjes aangeleerd die zij dagelijks zingen. Het zijn 

liedjes/rijmpjes als welkom, voor het eten, als de kinderen zich schoonpoetsen na het eten, of 

gewoon voor gezelligheid. We werken met thema's. Het betreffende thema wordt door middel van 

verhaaltjes, plaatjes, knutselwerkjes, muziek aan hen voorgeschoteld. Er wordt gewerkt met een 

jaarplanning of thema's die op dat moment actueel zijn. Deze thema's zijn een goede voorbereiding, 

of aanvulling op de basisschool. 

4.6 Mentoren 

Vanaf 2018 geldt dat ieder kind recht heeft op een mentor. De mentor werkt op de groep waar het 

kind is geplaatst en is het aanspreekpunt voor u als ouder. De mentor volgt de ontwikkeling en het 

welbevinden van het kind. Hierdoor sluiten onze medewerkers zich aan op de individuele behoeften 

van uw kind. In overleg met ouders/verzorgers kan er worden afgestemd hoe aan wensen en 

behoeften tegemoet kan worden gekomen. Dit kan wanneer het kind gebracht of opgehaald wordt of 

wanneer u er behoefte aan heeft. Naast deze momenten worden er extra evaluatiegesprekken 

ingeroosterd. Deze gesprekken worden voorbereid met de mentor van uw kind en gevoerd met een 

leidinggevende. 
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5. PEDAGOGISCH MEDEWERKERS 

 
5.1 Vaste gezichten 
 
Kinderdagverblijf Sprookjesrijk wil met t zoveel mogelijk  "vaste gezichten" werken. Uit ervaring blijkt 

ook steeds weer hoe fijn dit voor de kinderen is. De leidsters kennen de kinderen en weten wat zij 

nodig hebben. En de kinderen reageren ook het beste op hen. Ons doel is weinig gebruik willen 

maken van invalkrachten. 

5.2 Beroepskracht -Kind -RATIO- (BKR) 

Om te bepalen of er voldoende medewerkers worden ingezet op het feitelijk aantal aanwezige 

kinderen, wordt gebruik gemaakt van www.1ratio.nl . Dit rekenmiddel is ontwikkeld in opdracht van 

het Ministerie van SZW in samenwerking met de convenantpartijen Brancheorganisatie 

Kinderopvang, BOinK, GGD Nederland en VNG. 

5.3 Vier -ogen -principe  
 
Volgens de wet op de kinderopvang is het vier -ogen principe verplicht. Om hieraan te voldoen 

werken wij volgens dit principe. Dit wil zeggen dat er altijd 4 ogen aanwezig zullen zijn in de opvang. 

Wij vinden dat het vier- ogen principe de basis is van de veiligheid binnen de kinderopvang. Het 

uitgangspunt is dan ook dat indien het mogelijk is er altijd minimaal twee medewerkers toezicht 

moeten houden op de kinderen. Hieronder wordt beschreven hoe wij werken volgens dit principe. 

● Wij hebben onze ruimtes voorzien van doorkijk ramen, waardoor we constant een directe 

blik kunnen werpen in de andere groepen. 

● Op het kinderdagverblijf zijn overdag altijd twee medewerkers aanwezig. Omdat er in de 

pauze minder medewerkers zijn, kunnen groepen bijvoorbeeld worden samengevoegd of 

blijven de deuren tussen twee groepsruimtes open. Ook bij de start en afsluiting van de dag 

zijn er altijd minimaal twee medewerkers aanwezig.  

● Bij een uitstapje geldt dat medewerkers uitsluitend op stap gaan met een groepje kinderen, 

dus nooit één op één.  

● Leidinggevenden lopen dagelijks onaangekondigd de verschillende groepsruimtes binnen 

zonder hierbij de groepsrust te verstoren). De leidinggevende coacht medewerkers op de 

werkvloer en observeert regelmatig op de groepen. Dit gebeurt deels aangekondigd maar 

grotendeels onaangekondigd.  

● De onderlinge communicatie tussen medewerkers is open en wordt gerespecteerd. De 

drempel waarop medewerkers elkaar kunnen aanspreken op bepaalde gedragingen is laag. 

● tijdens haal en brengmomenten komen er voortdurend ouders binnen om hun kinderen te 

halen en overdracht te doen. De pedagogisch medewerker heeft zeer zeker niet de kans, zich 

alleen af te zonderen met een of meerdere kinderen. 

 

5.4 Drie -Uur regeling 

Volgens de wet op het kinderdagverblijf mogen wij per dag 3 uur afwijken van het BKR. Op de 

volgende tijden wordt er (mogelijk) afgeweken van de BKR norm. Tussen 7.30 en 8.00 uur en tussen 

8.30 en 13.00 uur en van 15.00 uur tot 17.30 uur wordt er niet afgeweken van de norm. 
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08.00 uur tot 08.30 uur 

13.00 uur tot 15.00 uur 

17.30 uur tot 18.00 uur 

 

Een registratie hiervan wordt bijgehouden in de roosters. 

 

Signaleren 

Onze observatielijsten worden ingevuld door de leidster die het kind gedurende de meeste 

momenten verzorgd. Samen met andere leidsters worden deze ingevulde lijsten besproken. Hierna 

nemen de leidsters deze door met iemand van de directie. Wij proberen hierdoor een zo goed, en zo 

breed, mogelijk beeld van een kind te krijgen. Daarnaast worden, tijdens de teamvergaderingen, de 

ontwikkelingen van diverse kinderen besproken. Iedereen van het team wordt op de hoogte gebracht 

van kindontwikkelingen die extra in de gaten moeten worden gehouden. Mochten wij bepaalde 

bijzonderheden signaleren, dan bespreken wij deze uitvoerig binnen het team. Zodra wij een 

duidelijk beeld hebben, bespreken wij onze bevindingen met de ouders/verzorgers. Tijdens dit 

gesprek worden eventuele actiepunten in kaart gebracht. Indien de situatie externe hulp vereist, 

zullen wij ouders doorverwijzen naar een instantie die hen verder kan begeleiden. (CB, Veilig thuis, 

JGZ etc) 

5.6 Deskundigheidsbevordering 

5.6.1 EHBO Kinderen en BHV 
De pedagogisch medewerkers volgen jaarlijks de cursus EHBO bij kinderen, deze wordt gecombineerd 
met een cursus bedrijfshulpverlening aangeboden.  
 
5.7 Achterwacht 

Volgens de wet- en regelgeving mag er gewerkt worden met een achterwacht in de situatie dat er 

slechts één pedagogisch medewerker aanwezig is op de locatie en de BKR niet wordt overschreden. 

De achterwacht dient binnen een kwartier op het kinderdagverblijf aanwezig te kunnen zijn. Als er zo 

weinig kinderen zijn gepland dat een PM -er alleen op de groep mag staan (inachtneming met het 

BKR) en daardoor alleen in het gebouw aanwezig is, kan er een andere volwassene worden ingezet 

die ook in het gebouw aanwezig is, bijvoorbeeld de schoonmaakster. Als er geen andere volwassene 

aanwezig is, dan is er altijd een achterwacht die gebeld kan worden bij calamiteiten en die binnen 15 

minuten aanwezig kan zijn op locatie. 
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6. BINNEN SPELEN EN BUITEN SPELEN 

6.1 Binnen  

Kinderdagverblijf Sprookjesrijk is huiselijk en warm ingericht. Dit zorgt voor een warme en veilige 

sfeer en omgeving. In de verschillende lokalen is er uitdagend, prikkelend en ontwikkelingsgericht 

speelgoed aanwezig. De kinderen kunnen allerlei soorten spel uitvoeren die hun ontwikkeling 

stimuleert en hen plezier bezorgt. Dit kunnen zij alleen of in een groepje doen. 

6.2 Buiten 

Buiten spelen is voor kinderen een belangrijke dagelijkse activiteit, die zoveel mogelijk moet 

doorgaan. Kinderen genieten van het buiten spelen, de ruimte om te rennen, zich te verstoppen, te 

gillen, wind, temperatuur en regen te ervaren. Het verschil in weer en seizoen en buitenlucht biedt 

een rijke en gezonde ervaring voor kinderen. De PM -er(s) stimuleren het bewegen, verwijderen 

obstakels, zorgen voor voldoende materialen die door kinderen spontaan gebruikt kunnen worden 

en zorgen voor een goed evenwicht in uitdaging en veiligheid. Speelmogelijkheden in de buurt 

worden ook benut. Veiligheid voor ieder kind staat altijd centraal. 
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7. OUDERS 

7.1 Rondleiding 

Een ouder heeft zich ingeschreven bij Sprookjesrijk. Dan neemt Sprookjesrijk contact op met de 

ouder voor een rondleiding. Aan de hand van een checklist worden alle belangrijke onderwerpen 

besproken. Ouders kunnen specifieke wensen bespreken met de pedagogisch medewerker. Samen 

wordt gekeken of dit haalbaar is.  

 

7.2 Intake 

Wanneer ouders hebben besloten het aanbod te accepteren en het contract getekend retour hebben 

verzonden aan ons, nodigt de pedagogisch medewerker van het kinderdagverblijf de ouders twee 

weken voor plaatsing uit. Er vindt dan een intakegesprek plaats tussen pedagogisch medewerker en 

ouders. Aan de hand van een intakeformulier worden alle belangrijk gegevens besproken en 

genoteerd. Deze gegevens worden bewaard op de locatie in een eigen kind dossier. 

7.3 Individuele contacten 

Persoonlijk contact met de ouders/verzorgers vinden wij erg belangrijk. Zoals eerder vermeld kunt u 

tijdens het brengen van uw kind vertellen of er bijzonderheden zijn voor die dag. Wij vinden het 

namelijk belangrijk te horen hoe de thuissituatie is en hoe uw kindje heeft geslapen. Op deze manier 

kunnen onze medewerkers veel beter inspelen op de behoefte van uw kind.  Zo zal tijdens het halen 

de medewerker weer vertellen of er bijzonderheden waren over uw kind.  Ook zal hij/zij vertellen 

hoe de dag is gegaan en wat uw kind heeft gedaan. Deze momenten vinden wij erg belangrijk, ook 

voor de kinderen. Voor het voeren van een apart gesprek kunt u daar altijd een afspraak voor maken.  

7.4 Oudercommissie 
 
De oudercommissie stelt zich ten doel:  
 
• Het behartigen van de belangen van de ouders van het kinderdagverblijf bij de belangen van de 
kinderen en ouders van het kindercentrum waar de oudercommissie aan verbonden is, zo goed 
mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen;  
• Gevraagd en ongevraagd te adviseren ten aanzien van kwaliteit;  
 directie.  
 
Ouders worden geïnformeerd over de oudercommissie tijdens de intake, middels posters en via de 
website. Ouders kunnen zich t.a.t. opgeven om zitting te nemen in de commissie. Oudercommissie 
van Sprookjesrijk dient nog te worden opgezet. 
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7.5 Samenstelling oudercommissie 

Uitsluitend ouders kunnen lid zijn van de oudercommissie. Maximaal één ouder per huishouden kan 

lid zijn van de oudercommissie. De oudercommissie bestaat uit minimaal twee en maximaal drie 

leden. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van 

de groepen. Ouders kunnen zich opgeven bij de leidinggevende.  

 
7.6 Klachtenreglement Kinderopvang  

 
Bent u tevreden, vertel het een ander! Bent u niet tevreden, vertel het ons. Wij streven naar een 

positieve samenwerking met ouders of klanten en hopen daarbij dat u met uw wensen, opmerkingen 

en klachten eerst bij ons komt. U kunt hiervoor altijd bij een van de pedagogisch medewerksters 

terecht. Zij zullen uw klacht aanhoren en samen met u zoeken naar een oplossing. De pedagogisch 

medewerkster zal uw klacht in principe altijd doorspelen naar de leidinggevende en de houder. Uw 

klacht kan namelijk bijdragen aan de verbetering van onze organisatie. Mocht u er met de 

pedagogisch medewerkster niet uitkomen dan kunt een gesprek aanvragen met de leidinggevende of 

met de directie.  Maar u kunt zich ook richten tot de externe klachtencommissie waarbij 

Kinderopvang Sprookjesrijk zich heeft aangesloten, de Geschillencommissie.  
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8. MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING  

 
Huiselijk geweld en kindermishandeling komt overal voor en is een ernstig probleem. Kinderen die 

mishandeld worden, hebben recht op hulp en liefst zo vroeg mogelijk. De schade kan dan beperkt 

blijven. Een kinderdagverblijf is bij uitstek een plaats waar (een vermoeden van) kindermishandeling 

gesignaleerd kan worden. Sinds 2013 is het Besluit vaststelling minimumeisen verplichte meldcode 

huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. Dit besluit verplicht organisaties om een 

meldcode vast te stellen en kennis en gebruik ervan te bevorderen. In het kader van kwaliteitszorg 

wordt de plicht opgelegd om een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling, 

daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking (ook wel genoemd 

meisjesbesnijdenis) en eer gerelateerd geweld. De verplichting geldt voor organisaties en 

zelfstandige beroepskrachten in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke 

ondersteuning en jeugdzorg. Het kunnen signaleren van kindermishandeling is een belangrijke 

competentie waarover iedere beroepskracht die met kinderen werkt dient te beschikken. Daarnaast 

is een wettelijke meldplicht ingevoerd voor een vermoeden van een geweld- of zedendelict jegens 

een kind door een collega. Dit betekent dat een houder van een kinderopvangorganisatie wettelijk 

verplicht is om contact op te nemen met een vertrouwensinspecteur als over aanwijzingen beschikt 

wordt dat een collega een geweld of zedendelict begaat of heeft begaan en een kind hiervan het 

slachtoffer is. De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de branche kinderopvang is 

gebaseerd op het basismodel meldcode: Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk 

geweld en kindermishandeling. Betreffend basismodel is ontwikkeld door het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bedoeld voor alle sectoren waar vanuit professioneel oogpunt 

met kinderen wordt gewerkt. De meldcode die wij hanteren is speciaal toegeschreven naar de 

branche kinderopvang en is bedoeld voor iedereen die werkzaam is binnen deze branche. De 

meldcode geeft via een stappenplan aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden 

op huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarnaast bevat deze meldcode een route hoe te 

handelen bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega en een route hoe te 

handelen wanneer er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling. 

Elke stap binnen de routes wordt afzonderlijk uitgebreid toegelicht.  
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