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Pedagogisch beleid
Wij bieden de kinderen een warme, ontspannen, geborgen sfeer. De kinderen hebben de ruimte om zich
te ontwikkelen in hun eigen tempo. In de praktijk betekent dit dat we, op basis van de behoeften van uw
kind, de kinderen zullen begeleiden in hun ontwikkeling. Zo heeft de één meer behoefte aan emotionele
steun en een duwtje in de rug. De ander zal juist graag uitgedaagd worden. Elk kind is anders. De
medewerksters bouwen een vertrouwensband op met de kinderen. Hierdoor durven kinderen zichzelf te
zijn en kunnen zij zich ontwikkelen en bezig zijn met hun persoonlijke- en sociale vaardigheden. Er wordt
voor gezorgd dat elk kind de aandacht krijgt die hij/ zij nodig heeft. Wij passen onze begeleiding aan per
kind want bij ons mag elk kind zijn zoals hij/ zij is!
Sociale veiligheid
Wij vinden het erg belangrijk dat de kinderen zich veilig en vertrouwd bij ons voelen. Elk kind mag
immers zijn hoe hij/zij is!
We zorgen ervoor dat elk kind zich veilig voelt, door onze begeleiding aan te passen. Dit doen we door te
kijken hoe het kind is. Wanneer een kind bijvoorbeeld onzeker en teruggetrokken is zorgen we ervoor
dat wij samen met dat kind een band opbouwen. Dit doen we door individuele activiteiten aan te bieden
en goed te luisteren en te kijken naar de wensen van het kind. Waar voelt het zich veilig bij? Op welk
moment komt het kind goed tot zijn recht?
Vaardigheden
Verder stimuleren we uiteraard het samen spelen. Want waar kan uw kind dit beter leren dan op het
kinderdagverblijf? We stimuleren de sociale vaardigheden, maar verliezen hierbij niet de behoefte van
het individuele kind uit het oog! Dit betekent dat we sommige kinderen wat meer individuele aandacht
geven , puur omdat zij dat nodig hebben.
Bij ons op het kinderdagverblijf is het de ideale gelegenheid voor kinderen om hun sociale vaardigheden
te ontwikkelen. Er komen verschillende situaties aanbod waarin kinderen samen spelen, samen delen en
samen conflicten proberen op te lossen. Wij zullen uw kind hier zoveel mogelijk in begeleiden.
Ook andere vaardigheden komen aanbod:
 Leren samen te spelen en te delen
 Leren elkaar te helpen
 Leren te luisteren naar elkaar
 Leren op te ruimen en zuinig te zijn op eigen spullen en die van anderen
 Als kinderen elkaar pijn doen of ruzie maken, het samen uitpraten en het weer goed maken
 Respect hebben voor elkaar, maar ook voor jezelf durven opkomen
 Leren banden op te bouwen met kinderen en volwassenen
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Competenties
De persoonlijke competenties zijn onderverdeeld in ontwikkelingslijnen:
Taalontwikkeling
Taal speelt een grote rol in ons leven. Daarom is het belangrijk dat wij van kleins af aan tegen een kind
praten, liedjes zingen, woordjes leren en verhaaltjes voorlezen. Het gebruik maken van taal is voor
kinderen erg belangrijk. In het begin zal hij/zij bij gebrek aan woorden vooral door middel van
lichaamstaal communiceren bijvoorbeeld: het wegduwen van het bord als hij/zij geen eten meer wil of
wijzen naar iets wat hij/zij wil). In de loop van het tweede jaar zal het kind steeds meer woorden gaan
leren spreken en begrijpen. Bij ons op het kinderdagverblijf zijn we hier heel bewust mee bezig.
Activiteiten waarbij de taalontwikkeling aan de orde komt:
 Uitleggen en vertellen wat we gaan doen/ aan het doen zijn
 Voorlezen
 Liedjes zingen
 Kringgesprekken voeren
 Muziek luisteren
2 talig beleid
In augustus 2013 zijn we gestart met traject om een 2 talig kinderdagverblijf te worden. Samen met
“Sintrum Frysktalige Berne-opfang” zijn we aan de slag gegaan om ons certificaat te halen. Hiervoor
hebben we de 3 verplichte fases succesvol doorlopen en mogen we ons sinds 2015 officieel een 2 talig
kinderdagverblijf noemen. Dit betekent dat er in de praktijk zo veel mogelijk Frysk word gesproken maar
dat ook de Nederlandse taal aan bod zal komen.
Voor meer informatie over de stichting kunt u kijken op: www.sfbo.nl/frysk
De cognitieve ontwikkeling
De cognitieve ontwikkeling is het proces van het leren, dat wil zeggen het opnemen, verwerken en weer
opnieuw kunnen gebruiken van kennis en informatie. De basis hiervoor wordt gelegd in
de zuigelingenperiode. Een zuigeling leert door de ervaringen die hij heeft met het doen en het
waarnemen. De ontwikkeling van het verstandelijk denken begint bij de ervaringen die de pasgeborene
opdoet. De ontwikkeling van zintuigen en de motoriek stimuleren elkaar en volgen elkaar op.
Naast stimulering zijn vooral veiligheid en basisvertrouwen onmisbaar voor een gezonde ontwikkeling.
Voor de cognitieve ontwikkeling is de sociale omgeving van belang. Deze sociale omgeving is bij ons van
nature al aanwezig. De stimulatie gaat dan ook bijna als vanzelf. De zuigeling heeft bijvoorbeeld vooral
interesse voor een menselijk gezicht en wordt daardoor gestimuleerd, zo kan een peuter door mensen
en kinderen uit zijn omgeving worden gestimuleerd.
Activiteiten waarbij de cognitieve ontwikkeling naar voren komt:
 Blokken sorteren op vorm,kleur en grootte
 Puzzelen
 Verven
 Vormen en kleuren leren herkennen en benoemen
 Tellen
 Etc.
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Emotionele ontwikkeling
De emotionele ontwikkeling is erg belangrijk. Wanneer kinderen zichzelf zijn durven ze ook hun emoties
te laten zien. We scheppen op de groep een sfeer van veiligheid en geborgenheid en laten de kinderen
zien dat het goed is zoals je bent. Kinderen mogen boos, verdrietig zijn maar moeten ermee leren
omgaan. Waarom ben je boos? Waarom ben je verdrietig? Deze vragen stellen we de kinderen. We
praten over onze gevoelens en gaan ze niet uit de weg. Wij passen deze begeleiding per kind en per
situatie aan. Wanneer een kind geen prater is, bieden we ruimte voor deze boosheid en troosten we
hem/haar.











Activiteiten waarbij de emotionele veiligheid aan de orde is:
Aanwezigheid van bekende leeftijdsgenootjes.
Aanwezigheid van 2 vaste pedagogisch medewerksters.
We passen ons aan bij de ontwikkeling van het kind.
We maken contact op ooghoogte (gaan op onze knieën zitten) en noemen het kind bij de naam.
Met duidelijke grenzen geven we nooit angst of schuldgevoelens mee aan het kind, we zijn
gewoon duidelijk met ‘nee’ of ‘stoppen’. We bieden een uitweg door het aanbieden van
activiteiten die gericht zijn op de behoeftes van het kind.
We zijn duidelijk en consequent, dat vermindert de prikkel om grenzen steeds af te checken,
geven rust en veiligheid, hierdoor kunnen de kinderen zich veilig concentreren op hun spel.
De kinderen krijgen onvoorwaardelijk onze steun en aandacht.
Het benoemen van emoties en deze laten uiten.
De activiteiten zijn mede gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen.

Motorische ontwikkeling
De grove motoriek
Het eerste levensjaar ontwikkelt het kind zich erg snel en is de motorische ontwikkeling van maand tot
maand te volgen. Het kind beschikt alleen over een grove motoriek. Bij de grove motoriek gaat het om
de grote, grove bewegingen die je met je lijf maakt. Dit betekent bijvoorbeeld zwaaien, kruipen, gaan
staan en balanceren. Wij stimuleren de motorische ontwikkeling door het aanbieden van diverse
materialen. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: een rammelaar, een loopkar, de babyschommel, babygym.
Voor de oudere kinderen hebben we een glijbaan, en klimmen ze voor het verschonen de trap op.
Tijdens het buitenspelen besteden we hier uiteraard ook aandacht aan. De drama spelletjes (zang en
dans) die we doen bevorderen de grove motoriek ook.
De fijne motoriek
De fijne motoriek bestaat uit kleine bewegingen die je met je handen en vingers maakt. Deze motoriek
stimuleren wij door met de kinderen te knutselen, tekenen, puzzelen, kettingen rijgen, en te werken met
ander constructiemateriaal. Door de kinderen in hun zelfstandigheid te stimuleren ontwikkeling zij ook
de fijne motoriek. Denk bijvoorbeeld aan de knoop van de broek of de rits van de jas.
Sociale vaardigheden
We leren kinderen "sociale competenties", zoals zich in een ander kunnen verplaatsen, kunnen
communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen en het ontwikkelen
van sociale verantwoordelijkheid.
We observeren de kinderen om te analyseren of hun spel overeenkomt met hun leeftijd, of ze voldoende
kunnen communiceren met andere kinderen, of ze zich kunnen inleven in anderen en conflicten kunnen
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voorkomen en oplossen. Kinderen van dezelfde leeftijd bieden we eerst zelf de mogelijkheid om hun
conflict op te lossen, om op die manier de grens van de ander te kunnen ervaren. Wij grijpen in wanneer
een ander pijn wordt gedaan en proberen dan samen met de kinderen over het gebeuren te praten en
het op te lossen.
Activiteiten waarbij de sociale vaardigheden aan de orde komen:
 We communiceren met de kinderen (altijd op kindhoogte) en stimuleren de kinderen ook
onderling te communiceren.
 De kinderen werken samen aan activiteiten zoals binnen en buiten spelen, puzzels maken,
knippen, plakken en verven, liedjes zingen, ‘klusjes’ doen en gezamenlijk eten en drinken.
 Kinderen zijn voortdurend deel van een groep en nemen op die manier deel aan
groepsgebeurtenissen.
 Ze leren door de gehele dag heen, wat voor elkaar over te hebben, elkaar te helpen en elkaar te
stimuleren en prikkelen.
Er zijn kinderen in alle leeftijden waardoor een kind aansluiting kan vinden in zijn eigen
ontwikkelingsniveau. Kinderen leren van elkaar en trekken zich aan elkaar op. Er is gedurende de gehele
dag plaats voor interactie tussen de kinderen onderling en tussen de kinderen en de leidsters.
Persoonlijke competenties
Met het begrip persoonlijke competentie wordt gedoeld op brede persoonskenmerken zoals veerkracht,
zelfstandigheid en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Dit stelt een kind in staat om allerlei
problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden,
ofwel het zinvol bezig zijn. Ze hebben de mogelijkheid om vaardigheden onder de knie te krijgen en
zelfvertrouwen op te bouwen.
We sluiten aan bij de belevingswereld van een kind. Door goed te observeren zien we wat een kind nodig
heeft om zijn persoonlijke competenties verder te kunnen ontwikkelen.
Activiteiten waarbij de persoonlijke competenties aan de orde zijn:
 Het is belangrijk dat we de activiteiten aansluiten bij de leeftijd, de ontwikkeling en de interesse
van een kind. Een baby laat je bijvoorbeeld voelen aan de speeltjes of materialen waar hij naar
kijkt. Een peuter mag bijvoorbeeld kiezen welk boekje de pedagogisch medewerkster gaat
voorlezen.
 Door de ervaringen van een kind te benoemen (“je vindt dat leuk hé?”) en de pogingen van het
kind aan te moedigen (“wat kun jij dat goed”) stimuleer je een kind om zijn ervaringen uit te
breiden en nieuwe dingen te blijven proberen. Je kunt een kind ook aanmoedigen door zelf deel
te nemen aan een activiteit.
 Stimuleren is meer dan alleen het aanbieden van stimulerende materialen. Het is belangrijk het
kind aan te moedigen ermee aan de slag te gaan. Je kunt een kind ook uitdagen iets nieuws te
proberen (eerst samen om ervoor te zorgen dat het geen negatieve ervaring word.)
 Kinderen hebben zelf ook veel te vertellen. Het is waardevol om aan te sluiten bij de geluidjes
die een kind maakt, of bij de dingen die het zegt. Op deze manier wordt de taalontwikkeling
gestimuleerd.
 Door het aanbieden van bijvoorbeeld spelen met de bal, rennen, huppelen enz. stimuleer je de
motoriek van een kind.
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We hebben een professionele houding en reageren sensitief en responsief op kinderen, afhankelijke van
de mogelijkheden en onmogelijkheden van de kinderen.
De overdracht van normen en waarden
Specifiek betekent dit: Het aanleren wat wel en niet mag, hoe je sociaal acceptabel te gedragen. Er zijn
veel ongeschreven gedragsregels in onze maatschappij én binnen de kinderopvang; je mag een ander
geen pijn doen, samen delen, om de beurt etc. Het is lang niet vanzelfsprekend dat geslaagde individuele
ontwikkeling altijd leidt tot sociaal verantwoordelijkheidsgevoel, tot actieve maatschappelijke
participatie. Kinderen krijgen bij ons de gelegenheid hier langzaam in te groeien en te oefenen. Hierbij is
het belangrijk dat kinderen het ook fout mogen doen.
Door goed te kijken (observeren) naar de kinderen zie je of een kind zich aan regels houdt. Ook zie je hoe
een kind omgaat met op de beurt wachten, of het kan delen enz. Bij dit alles houden we wel rekening
met de leeftijd en fase waarin het kind zit. Ook het oefenen in het (rollen)spel biedt kinderen de
mogelijkheid om zich regels van anderen eigen te maken.
Activiteiten waarin de normen en waarden naar voren komen zijn o.a.:
 Spelenderwijs en in de dagelijkse omgang met de kinderen proberen we ze bij te brengen hoe ze
kunnen functioneren in een groter geheel: in de groep, bij ons op het kinderdagverblijf en in de
maatschappij.
 We laten de kinderen kennismaken met grenzen, normen en waarden maar ook met de
gebruiken en omgangsvormen in onze samenleving.
 Door middel van het met meerdere personen spelen van een gezelschapsspel kun je het
wachten op je beurt oefenen.
 Ook bij het gezamenlijk deelnemen aan de maaltijden kunnen normen en waarden, zoals netjes
aan tafel zitten en bestek leren hanteren aangeleerd worden.
 We leren kinderen om het speelgoed op te ruimen en er respectvol mee om te gaan.
 We leren kinderen om het goed (netjes) en duidelijk te vragen wanneer ze iets van andere
kinderen of leidsters gedaan willen hebben
 We leren kinderen om elkaar te helpen.
 We leren kinderen om aan een ander te zeggen wat ze wel en niet prettig vinden.
 Als pedagogisch medewerkster geef je aan wat wel en wat niet mag.
Als kinderdagverblijf doen we ons best om kinderen vertrouwd te maken met onze waarden en normen.
Dit doen we door zelf dan ook het goede voorbeeld te geven.
Structureel volgen van de ontwikkeling
Het structureel volgen van de ontwikkeling van de kinderen is vanaf januari 2018 verplicht. Dit houdt in
dat we verplicht zijn de kinderen planmatig te volgen en te registreren. Er is gekozen om vanaf januari
2018 te gaan werken met het volgsysteem Uk & Puk. Dit is een totaalpakket voor kinderdagverblijven.
Voor meer informatie, zie onderstaande link:
https://www.zwijsen.nl/sites/zwijsen/files/uploads/usp-factsheet-595.pdf
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Bijzonderheden in de ontwikkeling
Om bijzonderheden te kunnen constateren moet je observeren. Dit doen we gedurende de hele dag.
We bespreken onderling wanneer er bijzonderheden worden aangetroffen. Samen gaan we hiermee aan
de slag. Dit doen we door de kinderen te stimuleren in hetgeen waarin zij nog niet volop zijn ontwikkeld.
Wanneer er bijvoorbeeld wordt geconstateerd dat een kind de kleuren nog niet kent, wordt er samen
met het kind spelletjes gespeeld. Dit alles gaat spelenderwijs. Maar ook tijdens eet/drink momenten
wordt hier aandacht aan besteed. Ook wordt dit met de ouder(s)/verzorger(s) besproken zodat zij thuis
ook aan de slag kunnen!
Mocht er na een tijdje geen verbetering zijn dan zullen wij u doorverwijzen naar een passende instantie.
Elk kind heeft een mentor
Elke baby of peuter op een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal moet een eigen mentor krijgen die het
kind begeleidt totdat het de opvang verlaat. Dat staat in het herijkte kwaliteitskader (2018) voor de
kinderopvang dat is opgesteld door een coalitie van ouders, werkgevers en werknemers.
De organisaties vinden het belangrijk dat kinderen worden gevolgd op het gebied van taal, motoriek,
voeding en gedrag in de groep. Op die manier kan de opvang eventuele problemen vroeg signaleren.
Elk kind krijgt bij binnenkomst bij Nei ´t Sin een “mentor” aangewezen. Deze mentor neemt ook de
verzorging van dit kindje op zich totdat het kind het kinderdagverblijf verlaat. Ook wanneer er
bijzonderheden zijn of oudergesprekken etc zal deze mentor de gesprekken met ouders of eventuele
andere instanties op zich nemen.
2e mentor
Zoals bovenstaand beschreven heeft elk kind zijn eigen mentor. Naast een eigen mentor heeft het kind
ook nog een 2e pedagogisch medewerkster aan zich gekoppeld. Deze 2e mentor neemt de verzorging op
zich wanneer de 1e mentor afwezig is. Hierdoor heeft elk kind maar 2 vaste gezichten.
Groepsvorming
We hebben 1 groep op kinderdagverblijf “Nei ’t sin”. We kunnen 16 kinderen opvangen. (Afhankelijk van
de leeftijd) Er zijn kinderen in alle leeftijden van 0 tot 4 jaar, waardoor een kind altijd aansluiting kan
vinden op zijn/ haar eigen ontwikkelingsniveau. Kinderen leren van elkaar en trekken zich aan elkaar op.
Doordat er maar 1 groep is hoeven we deze niet te verlaten. Dit is voor kinderen erg prettig. Ze spelen/
knutselen etc altijd op dezelfde groep met dezelfde leidsters en dezelfde structuur. Naast de 4 vaste
leidsters (en 1 invalkracht) zal er ieder jaar een stagiaire aanwezig zijn. De stagiaire zal ook duidelijk
verteld worden wat onze normen en waarden zijn en hoe we deze in praktijk toepassen. Hierdoor kan de
stagiaire zich aanpassen aan de werkwijze en de regels van de groep en deze net als de leidsters op de
juiste wijze toepassen. Ook zij dienen het goede voorbeeld te geven.
We zijn een flexibel kinderdagverblijf. Dit betekent in de praktijk dat kinderen die flexibel gebracht
worden extra in de gaten worden gehouden. We moeten er samen met de ouders zorg voor dragen dat
de kinderen zich op hun gemak voelen. Doordat er maar 4 vaste leidsters zijn zullen deze kinderen altijd
een vast gezicht op de groep tegen komen. Dit is voor de kinderen erg prettig, maar ook voor de leiding.
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Doordat je elkaar onregelmatig ziet is het fijn dat je elkaar goed leert kennen. Elke dag heeft dezelfde
structuur waardoor ook deze “flexibele kinderen” goed weten waar ze aan toe zijn.
Het “vierogenprincipe” op het kinderdagverblijf “Nei ’t Sin”
Binnen ons kinderdagverblijf willen wij zorg dragen voor een grootst mogelijke veiligheid. Hierbij is het
“vierogenprincipe” van belang.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt in navolging van de commissie Gunning: 'Een
situatie waarin een groep kinderen op kinderdagverblijven lang alleen kan zijn met één volwassene, is uit
oogpunt van veiligheid niet acceptabel.' De kinderopvang moet dus voorkomen dat beroepskrachten zich
met één of een aantal kinderen kunnen isoleren. Deze maatregel is vertaald als 'meer ogen op de groep',
'meer oren op de groep' en 'transparantie van de ruimtes'.
Over de invulling van het vierogenprincipe is veel onduidelijkheid. Het kinderdagverblijf beslist samen
met de oudercommissie over de invulling. Ook wij zijn in discussie gegaan met onze oudercommissie.
Het is een lastig onderwerp maar zeker erg belangrijk. Want wettelijk mag je bij halve groepen alleen op
de groep werken. De wettelijke bepaling over de “leidster-kindratio” ziet er vanaf januari 2018 als volgt
uit:

Omdat wij een verticale groep hebben, hebben de kinderen allemaal verschillen leeftijden. Wij voeren
maandelijks de leeftijden in op www.1ratio.nl om de controleren of het “leidsterkindratio” nog klopt. Ook werken we met een systeem dat kdvnet heet. Hierin staan alle kinderen per
dag geregistreerd en wordt ook het leidster- kind-ratio bijgehouden.
Er is door onze oudercommissie besloten om alle ouders in deze discussie te betrekken. Er is een
enquête rondgegaan. Wij hebben alle meningen en besluiten meegenomen en wij hebben dan ook
besloten dat: “Wanneer het “leidster-kindratio” zegt dat 1 pedagogisch medewerker voldoende is, om er
toch voor te kiezen om nog een pedagogisch medewerker, en eventueel stagiaires, in te zetten”. Dit
geeft ons een heel vertrouwd en veilig gevoel. We weten zeker dat we de veiligheid die we willen
bieden, ook daadwerkelijk kúnnen bieden!
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Onderstaand vindt u de maatregelen die we verder nog genomen hebben:
 Er wordt gestreefd naar meer dan één pedagogisch medewerker aanwezig op de groep.
 Pedagogisch medewerkers gaan altijd met z’n tweeën (of meer) met de kinderen op stap.
 Wij werken maar met één groep, dit heeft het grote voordeel dat we elkaar altijd kunnen horen
en zien.
 Er wordt op de slaapkamers gebruik gemaakt van audiovisuele middelen; de babyfoon.
 De deuren zijn, voor zover verantwoord, weggelaten. Hiervoor in de plaats zijn traphakjes
gekomen.
 De pedagogisch medewerker houdt toezicht op het buitenspeelterrein wanneer de collega
binnen is.
 De aanwezigheid van stagiaires vergroot de aanwezigheid van oren en ogen.
Afwijken van het BKR (Beroepskracht-Kind-Ratio)
’s Ochtends van 8.00 tot 9.00, ’s middags 12.30 en 13.30 u en ’s avonds 17.00 tot 18.00 kan het zijn dat
we af zullen wijken van het BKR. In het Conform “convenant kwaliteit” is het toegestaan dat per dag
gedurende maximaal drie uur wordt afgeweken van het “leidster-kindratio”.
Tijdens deze momenten, wat haal- en brengtijden zijn, zullen er veel ouders in en uit lopen, hierdoor
heeft de pedagogisch medewerker niet de kans om zich alleen af te zonderen met één of meerdere
kinderen.
De maatregelen van het gebouw
 Ons gebouw is van zichzelf al erg transparant.
 Het verschoningsmeubel staat bewust op de groep.
 De deur naar de toiletten is weggelaten, hierdoor is het overzichtelijk en inzichtelijk.
 De deuren worden, wanneer de kinderen naar bed en uit bed worden gehaald, open gelaten.
Hierdoor is de pedagogisch medewerker nooit alleen, in een afgesloten ruimte, met de kinderen.
 Ook maken we gebruik van babyfoons waardoor de pedagogisch medewerker op de groep, en
eventueel buiten, hoorbaar is.
Verklaring omtrent gedrag
Van al onze pedagogisch medewerkers, invalkrachten, stagiaires, groepshulpen, schoonmakers en van de
houder hebben wij een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) in ons bezit. Deze worden tweejaarlijks
gecheckt door de GGD. Tevens dient iedereen elke 2 jaar een nieuwe VOG aan te vragen.
Onderstaand vindt u een link gemaakt door Brancheorganisatie Kinderopvang, voor meer informatie
kunt u hun website bezoeken:
file:///C:/Users/Sanne/Downloads/Vierogenprincipe%20in%20de%20praktijk.pdf.pdf
(Wanneer u ctrl + klikken doet op de link opent het pdf bestand)
Dagritme
We bieden een gestructureerd dagritme. Kinderen hebben nu eenmaal behoefte aan een duidelijke,
terugkerende structuur.
In dit dagritme zal buiten spelen een grote rol gaan spelen. Iedere dag zullen we minstens een half uur
gaan buiten spelen (ook als het regent!). ’s Ochtends of ’s middags tijdens het vrij spelen zijn we met
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regelmaat buiten te vinden. We blijven hierbij niet alleen op het speelterrein buiten maar gaan ook op
“expeditie”. Heerlijk wandelen door de natuur en onderweg valt er van alles te zien en te leren.
Actief bezig zijn in de buitenlucht is goed voor kinderen. Ze ontwikkelen zich beter en het is goed voor de
sociale vaardigheden.
Verder zullen we met thema’s gaan werken. Zo zullen de seizoenen ieder jaar aan bod komen. We gaan
knippen, plakken, verven, kleuren, kleien etc. Ook hier komt buiten spelen aan bod. Wat hoort bij welk
seizoen? Hoe kunnen we zien dat het nu winter is..? Enzovoort.
Andere thema’s zullen er uiteraard ook aan bod komen. We zullen een zogenaamd “themabord” maken.
Deze hangt op de groep. Zo blijft u op de hoogte met welke thema’s uw kind bezig is en welke
activiteiten daarbij zullen horen. Ook krijgt u iedere maand/of bij elke start van een nieuw thema een
nieuwsbrief via de ouderlogin.
Ons dagritme ziet er als volgt uit
7:00 tot 9:15
De kinderen worden door hun ouder(s) gebracht. Er liggen een puzzels en kleurplaten op tafel. Maar de
kinderen mogen ook vrij spelen. Voor de ouders is er koffie en thee.
9:15 tot 10:00
Eerst gaan we plassen en handen wassen. Daarna gaan we met z’n allen aan tafel om fruit te gaan eten.
Ook krijgen de kinderen 1 a 2 bekers sap. Na het fruit eten zingen we liedjes of lezen we een boekje.
10:10 tot 11:00
De kinderen gaan of vrij spelen (binnen of buiten) of we bieden een gerichte activiteit aan.
11:00 tot 11:15
We gaan plassen en handen wassen. De kinderen die een luier dragen worden verschoond.
11:15 tot 12:00
Daarna gaan we met z’n allen aan tafel om brood te gaan eten. De grote kinderen smeren zelf hun
broodje. De eerste boterham is gezond en wordt met een vorkje opgegeten.
12:00 tot 12:15
De kinderen poetsen eerst zelf hun mond en handjes. Daarna helpen we ze een handje. Wanneer dat
klaar is gaan de kinderen naar bed.
12:15 tot 14:30
Kinderen die niet meer naar bed hoeven mogen nu vrij spelen. Ook mogen ze zelf hun spel materiaal
kiezen. Ook gaan we in deze periode actief met de ontwikkeling van de kinderen bezig. Denk aan gericht
spelletjes etc.
14:30 tot 15:00
Plassen en handen wassen. De meeste kinderen zijn nu wakker geworden en worden uit bed gehaald. Ze
krijgen een schone luier en de kleren aan. Daarna gaan we met z’n allen aan tafel om een cracker/
soepstengel of rijstwafel te gaan eten. Ook krijgen we 1 a 2 bekers sap. Ook hier zingen we een liedje of
lezen we een boekje.

~ 12 ~

15.30 tot 18:30
Nadat de kinderen gepoetst zijn mogen ze vrij spelen (binnen of buiten). Ook kan het zijn dat we een
gerichte activiteit aanbieden.
De kinderen worden vanaf dit tijdstip opgehaald. Ook is er tijd en gelegenheid voor de overdracht/ een
gesprekje.
De baby’s zullen over het algemeen niet deelnemen aan dit dagritme. Zij volgen hun eigen ritme en
slapen/ eten naar behoefte. Wanneer zij overgaan naar vaster voedsel kunnen zij langzaam aan gaan
deelnemen aan het dagritme.
Ook wordt er vaak afgeweken van de haal- en brengtijden omdat we flexibel zijn. Twee leidsters zorgen
er dan voor dat het dagritme van de groep door kan gaan en de ander doet de overdracht van het kind
dat gebracht word.
Wanneer er een verjaardag gevierd wordt zal het dagritme er iets anders uit zien. Wij zullen het fruit
eten dan verplaatsen naar de middag en ter vervanging genieten van een heerlijke traktatie. De
kinderen die hun verjaardag vieren krijgen een mooie feesthoed en worden door de andere kinderen en
leidsters toegezongen. We adviseren de ouders om op een gezonde traktatie te trakteren. Verder zullen
er slingers hangen, een mooie verjaardagsposter + feesthoed en krijgen de kinderen een cadeautje (een
kleinigheidje).
Voedingsbeleid
Wij zijn erg actief bezig met de voeding. In overleg met de oudercommissie is besloten om hier bewust
mee om te gaan. Samen met een diëtiste is er gekeken naar het aanbod dat al aanwezig was en wat er
veranderd moest worden. Onderstaand kunt u lezen wat er vanaf januari 2014 aan de kinderen
aangeboden wordt:
Het ontbijt
 Brood met
o Pindakaas
o Appelstroop of jam
 Thee met water of sap
Tijdens het ontbijt is er voor gekozen om smeerbare producten te gebruiken. Dit omdat de kinderen
tussendoor individueel eten en niet met de gehele groep.
Het fruit moment
 Bakje fruit
 1 à 2 bekers sap
Voorheen kregen we na het fruit moment altijd een volkoren biscuitje. In overleg met de diëtiste is
besloten deze weg te laten, aangezien de kinderen al genoeg calorieën binnen krijgen van het fruit en
het sap.
De lunch
 1e broodje “gezond” met
o Appelstroop
o Ham
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o Kipfilet
o Jam
 2e en eventuele 3e broodje met
o Pindakaas
o Vruchtenhagel
o Gestampte muisjes
o Anijshagel
o Stroop
 Rijstwafel of beschuit
 1e beker melk of karnemelk met een drupje ranja en de 2e beker met sap
We hebben goed gekeken naar alle soorten beleg. Dat wil zeggen, dat we hartig en zoet goed hebben
overwogen. We hebben dan ook besloten om smeerkaas en chocoladepasta geheel te schrappen en hier
“gezonde en bewustere” keuzes neer te zetten. Elke boterham heeft een ander soort beleg om de
smaakontwikkeling te stimuleren.
Het cracker moment
 Hier wordt één van de volgende dingen aangeboden:
o 1 soepstengel
o +/- 10 rozijntjes
o 1 cracotte
o 1 rijstwafel
 Dit wordt genuttigd met 1 a 2 bekers sap.
Aten we hier voorheen nog 2 crackers/rijstwafels/ soepstengels met beleg, nu is hier gekozen voor 1
cracker/rijstwafel etc(zie boven). Ook hier heeft de diëtiste ons geadviseerd om de calorieën te
beperken.
Voedingsbeleid bij baby´s
De baby’s zullen de bovenstaande tijden niet volgen. Zij hebben ieder hun eigen ritme. Wanneer er
begonnen word met vast voedsel zal dit zijn:
 Fruithap (Iedere dag vers gemaakt op het kinderdagverblijf. Het zal dezelfde dag genuttigd
worden en indien het niet opgegeten wordt zal het worden weggegooid)
 Liga, speciaal voor allerkleinsten hebben we liga. Ook hier wordt bewust mee omgegaan, een ½
i.p.v. een hele en de liga wordt niet door de fruithap gebruikt. Door de fruithap mixen we af en
toe een volkoren beschuitje
 Brood, eerst zonder beleg of eventueel met een beetje boter. Later zullen we hier stap voor stap
verschillende soorten, en dus smaken, aan toe voegen.
 Diksap, de baby’s zullen hoogstwaarschijnlijk eerst beginnen met water. Later kan aan dit water
een klein drupje diksap worden toegevoegd. Ook bieden we de baby’s thee aan.
Bovenstaand zal bij elk kind anders zijn en gaan. Alles gaat in overleg met de wensen van de
ouder(s)/verzorger(s).
Traktatiebeleid
Via dit voedingsbeleid willen wij u ook laten kennis nemen van ons traktatiebeleid.
Wanneer uw kind jarig is, is dat natuurlijk een feest! Dit moet gevierd worden door middel van een
traktatie. Wij hebben aandacht voor dit feest en nemen hier dan ook de tijd voor.
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Cadeautjes
We willen u via deze weg vragen om een traktatie aan uw kind mee te geven die genuttigd kan worden
op de groep, en dus geen cadeautjes meer mee te geven. We zouden niet willen dat ouders zich
verplicht voelen om cadeautjes te geven.
De grootte van de traktatie
We hebben besloten, na overleg met een diëtiste, dat de traktatie groot genoeg is wanneer het in het
vuistje/handje van de kinderen past.
Gezonde traktaties
Ook willen we u bij deze vragen om “gezond” te trakteren. Denkt u bijvoorbeeld aan een leuk
opgemaakte fruitschaal of een fruitspies.
Kijkt u bijvoorbeeld eens op:
www.gezondtrakteren.nl
www.gezonde-traktatie.nl
Kennismaken/ intakegesprek
Wanneer u nieuwsgierig bent geworden naar ons kinderdagverblijf zullen wij als eerste een rondleiding
plannen. We laten u zien waar de kinderen spelen en slapen en brengen u op de hoogte van onze
werkwijze. Er is tijd en gelegenheid om al uw vragen te stellen.
Mocht u na de rondleiding de beslissing hebben genomen om uw kind naar ons kinderdagverblijf te
brengen, dan volgt de intake. Dit gesprek duurt ongeveer 30 minuten tot een uur. U mag uw kind
meenemen en we bespreken alle bijzonderheden omtrent de opvoeding, gedrag, verzorging en de
voeding. U moet hier aangeven op welke tijdstippen u uw kind komt brengen en halen. Dit zal allemaal
worden ingevuld in het contract.
Daarna mag u, als u dat wilt, uw kind 1 a 2 uur brengen om even te wennen. U brengt uw kind op het
door u gekozen tijdstip. U verlaat hierbij de groep om ook een inschatting te kunnen maken hoe het
afscheid nemen zal gaan verlopen. Het kind heeft in dit tijdsbestek de tijd om kennis te maken met ons
en met de andere kinderen.
Wanneer alles goed is verlopen kan de opvang maar beginnen! Uiteraard zal uw kind nog wat extra
aandacht nodig hebben aangezien het nog moet wennen. Hier is tijd en ruimte voor.
Wanneer er nieuwe kinderen komen richten we een bak in voor de kinderen. Hierin komen de
persoonlijke spullen. Dit kan zijn: speentje, slaapzak, knuffels en reserve kleding.
Contact met ouders
Contact met ouders vinden wij erg belangrijk. Ouders vertrouwen ons hun kostbaarste bezit toe! Wij
hebben een eerlijke, open houding. We gaan samen met ouders in overleg wat hun wensen zijn en zullen
deze in de praktijk gaan toepassen. We houden het kind nauwlettend in de gaten en wanneer ons iets
opvalt over de ontwikkeling van het kind zullen we dit bespreekbaar maken. Ook kunnen ouders bij ons
terecht voor advies en hun eventuele zorgen uitspreken.
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Als de kinderen ‘s ochtends gebracht worden, staat er een lekker bakje koffie / thee voor de ouders
klaar. Zo kunnen de kinderen op een rustige manier wennen en afscheid nemen. De ouders kunnen nog
even samen met hun kind een puzzel maken/ of gezellig even praten met andere ouders of rustig de
overdracht naar ons toe doen.
Ziekte van het kind
Een ziek kind heeft behoefte aan rust en hoort dan ook thuis te blijven.
Onder ziek zijn verstaan wij het volgende:
Besmettelijke kinderziekten zoals de mazelen, waterpokken, bof, ernstige diarree of misselijkheid
enzovoort. Wij vragen ouders hier open en eerlijk over te zijn. Een open communicatie is de sleutel om
te voorkomen dat er meer kinderen besmet worden.
Soms is het erg lastig om te zien of uw kind nu echt ziek is of gewoon “niet fit”. Wij vinden dat u als
ouder dat het beste zelf kunt beoordelen. Als uw kind bijvoorbeeld koorts heeft hoeft het nog niet ziek
te zijn. Uw kind krijgt dan misschien wel tanden of kiezen wat ook koorts kan veroorzaken.
Als u besluit uw kind te brengen is het verstandig om aan ons de bijzonderheden door te geven. (Denkt u
bijvoorbeeld ook aan prikjes die u kind gehad heeft). Zo kunnen wij extra goed opletten. Wanneer uw
kind later op de dag dan toch ziek wordt bellen wij u en kunt u uw kind ophalen.
Wanneer uw kind antibiotica o.i.d. krijgt moet u een medicijnverklaring invullen. Hierop moet u
aangeven wat de dosis is, hoe vaak het toegediend moet worden en op welk tijdstip. Door het
ondertekenen dit formulier geeft u ons toestemming om de antibiotica toe te dienen.
Overdracht naar de basisschool
Sinds een aantal jaar maakt de gemeente Tytsjerksteradiel gebruik van een zogeheten “overdracht naar
de basisschool” formulier. Dit formulier wordt 10 weken voordat het kind naar de basisschool gaat aan
de ouders meegegeven. De pedagogisch medewerkster/mentor van het kind vult het formulier
nauwkeurig in. Dit formulier wordt kort doorgesproken met de ouders en ouders dienen het formulier in
te leveren bij de intake van de gekozen school.
Soms zal er gekozen worden voor een warme overdracht. Dit is wenselijk wanneer er bijzonderheden zijn
omtrent de ontwikkeling van het kind. Ouders mogen hierbij uiteraard aanwezig zijn.
Brandveiligheid en achterwacht
Mocht er een calamiteit ontstaan dan kunnen wij terecht bij het “Sa Leuk Hûs”.
Het is een huis/pand waar mensen met een verstandelijke beperking wonen/ of de dag doorbrengen
(dagopvang). Het noodadres is vlak om de hoek en daardoor ideaal als noodadres.
Het contactpersoon is:

Siepie Tomey

Het adres is:

Canterlandseweg 1
9061 BX Gytsjerk
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De oudercommissie
Sinds 18 november 2013 is de oudercommissie van kinderdagverblijf "Nei 't Sin" actief.
Wat is de oudercommissie?
De oudercommissie is een medezeggenschapsorgaan voor kinderdagverblijf "Nei ’t Sin". De
oudercommissie bestaat uit ouders die gebruik maakt van de diensten van kinderopvang "Nei 't Sin". We
adviseren Sanne en haar team over het beleid van het kinderdagverblijf. Daarbij kun je denken aan:
het bieden van verantwoorde kinderopvang;
 voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid;
 openingstijden;
 spel- en ontwikkelingsactiviteiten;
 klachten en klachtenregeling;
 de prijs van kinderopvang.
 We proberen een verbindende schakel te zijn tussen jullie als ouders en Sanne.
Wie zitten op dit moment in de oudercommissie (januari 2018)?
Magda Kinderman
Wendy Vrind
Anne-Nynke de Haan
Jelle Hiemstra
Klaske Dijkstra
Anke Semplonius
Bianca Bijlstra (notulist/ secretaris)
Johan-Lambert de Boer
Ilse van Slooten
Hoe kun je de oudercommissie bereiken?
Heb je een idee, opmerking of vraag over één van bovengenoemde onderwerpen? Dan kun je met de
oudercommissie contact opnemen. Dit kun je doen per mail naar oudercommissie.neitsin@gmail.com of
je kunt contact opnemen met Bianca via 06-29548424.
Vergaderingen
De oudercommissie vergadert 4x per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wil je een vergadering
bijwonen laat ons dit dan weten per mail, je ontvangt dan een uitnodiging. De notulen van de
vergaderingen worden bewaard in een map op het kinderdagverblijf en kun je op aanvraag inzien. Ook
kun je ze opvragen per mail.
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