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INLEIDING 

Voor u ligt het pedagogisch beleid van kinderdagverblijf "De Rammelaar". Ons 
kinderdagverblijf heeft als doel beschreven dat kinderen zich moeten kunnen ontwikkelen 
tot evenwichtige, zelfstandige mensen. Om dit doel te bereiken is het belangrijk om 
kwalitatief goede en verantwoorde kinderopvang te bieden. Voorwaarden daarvoor zijn 
onder andere accommodatie, professioneel personeel, materiaal en uiteraard pedagogische 
uitgangspunten en werkwijze. De kwaliteit van de kinderopvang hangt dan ook in grote mate 
af van het pedagogisch beleid.  

 

Het vier- ogen beleid: 

Het vierogen principe houdt in dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of 
meeluisteren met een beroepskracht.  

Een beroepskracht mag nog steeds alleen staan op de groep, zolang er maar elk moment 
een andere volwassenen de mogelijkheid heeft om mee te kijken of luisteren.  

Deze wijziging is erop gericht de kinderopvang veiliger te maken. De risico’s worden hiermee 
verkleind maar niet uitgesloten, daarom is het van groot belang alert te zijn. 

Bij "De Rammelaar" hebben we camera’s geplaatst, dit voor de veiligheid van de kinderen. Er 
zijn 4 camera’s geplaatst. 

Ook staan de leidsters met zijn tweeën. In de ochtend en aan het einde van de dag staan 
onze leidsters 45 minuten alleen, en dan zijn deze camera’s onze vierogen principe. 

Achterwacht: 

 De achterwacht is een leidster die opgeroepen kan worden wanneer nodig is. Als de 
kindratio het toelaat en 1 leidster op de groep staat dan is een achterwacht noodzakelijk. 
Deze staat beschreven in de agenda en kindrooster. Lees meer onder het stukje veiligheid. 

  

  

HOOFDSTUK 1 
VISIE EN DOEL 

1.1 Visie op de ontwikkeling en opvoeding van kinderen         

Dit pedagogisch beleidsplan bevat de visie en de uitgangspunten van kinderdagverblijf      
"De Rammelaar". Wij hebben deze notitie allereerst geschreven om ouders en 
belangstellenden te informeren over onze werkwijze. Het kind is uniek en bezit een 
natuurlijke drang om zich te ontwikkelen. In zijn eigen tempo en op zijn eigen manier op 
basis van aanleg en temperament. Om zich te kunnen ontwikkelen is een sfeer van veiligheid 
en vertrouwen nodig. Wij vinden zelfstandigheid van kinderen belangrijk voor hun 
zelfvertrouwen. De leidsters hebben de taak om evenwicht te scheppen tussen de 
groepsregels en de individuele vrijheid van ieder kind. In de opvoedingssituatie staat 
zelfstandigheid van het kind en het begrijpen van het kind centraal. 
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 1.2 Pedagogisch doel 
 
Kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige, zelfstandige mensen. Dit willen 
wij realiseren door situaties in ons kinderdagverblijf te creëren die ervoor zorgen dat de 
kinderen zich prettig voelen, respect ontwikkelen voor zichzelf en voor anderen, vertrouwen 
hebben in eigen kunnen, zelfstandig zijn en sociaal vaardig 

1.3 Organisatie 

Kinderdagverblijf "De Rammelaar" is een particulier initiatief. De organisatie biedt 
professionele kinderopvang aan voor kinderen tussen 10 weken en 4 jaar. Wij kunnen 
opvang bieden voor maximaal 13 kinderen per dag. Het kinderdagverblijf is open van half 
acht uur 's morgens tot zes uur 's avonds. Op aanvraag gaan wij eerder open en/of later 
dicht. Plaatsing van de kinderen gebeurt op basis van beschikbare plaatsen. Meer algemene 
informatie is te vinden in het infoboekje (op aanvraag verkrijgbaar), of kijk op onze website 
www.kdvderammelaar.nl 

 

1.4 Extra dagdelen/ ruilen 

Wilt u een keer een extra dagdeel afnemen, dan kan dat altijd als de groep het toelaat. Dat 
houdt in dat wij niet meer als 12 kinderen op de groep willen opvangen. Zitten we onder 
deze 12 kinderen dan is het mogelijk om een keer extra te komen. De extra dagdelen 
worden bij de volgende factuur berekend, aangezien de standaard factuur vooraf van de 
maand van opvang betaald moet zijn. De kosten voor een extra dag staan in het informatie 
boekje of op de website. 

Is uw kind ziek of op vakantie dan gaat de betaling gewoon door. De dagen van opvang zijn 
namelijk gereserveerd. 

Ruilen van dagen kan ook, mits het in dezelfde week is. 

 

  

HOOFDSTUK2 

PEDAGOGISCHE WERKWIJZE EN DE ROL VAN DE LEIDSTER 

 

2.1 Algemeen 

De kern van ons pedagogisch beleid is dat wij kinderen op een respectvolle wijze volgen en 
ondersteunen in hun ontwikkeling. Wij werken vanuit de visie dat ieder kind nieuwsgierig is 
en zich wil ontwikkelen. Om die ontwikkeling goed te laten verlopen heeft hij een 
stimulerende, veilige en huiselijke omgeving nodig. Van de volwassenen wordt verwacht dat 
zij vanuit een positieve instelling willen bijdragen aan die ontwikkeling. 

 

 2.2 De rol van de omgeving 

Een veilige en vertrouwde omgeving is de basis van waaruit een kind zich kan gaan 
ontwikkelen. Het is dus belangrijk dat een kind zich thuis voelt bij de rammelaar. De 
rammelaar moet een plek zijn waar kinderen met plezier naar toe gaan en zijn.  
 

http://www.kdvderammelaar.nl/
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Voorwaarden voor een vertrouwde omgeving beginnen bij duidelijkheid voor de kinderen. 
Het kind moet weten waar het aan toe is. Daarom kiezen wij ervoor dat de kinderen de dag 
doorbrengen in hun eigen, vertrouwde groep met hun eigen, vertrouwde leidsters. Verder is 
er een vaste dagindeling en zijn er duidelijke regels.  
 
Daarnaast moet het gebouw en de inrichting voldoen aan een aantal eisen zodat het kind 
zich hier thuis, maar ook vrij kan voelen. De vloeren en muren zijn in rustige kleuren 
gehouden en worden regelmatig versierd met kleurige posters, maar vooral met het 
knutselwerk van de kinderen. Het houten meubilair heeft een warme uitstraling. Voor de 
baby is er ook in al deze ruimten een lig plekje op de grond, voor de ontdekkingstocht en het 
contact met de andere kinderen. Er zijn plekken waar je met elkaar speelt, maar ook plekken 
waar je alleen kunt spelen of je terug kunt trekken. Het speelgoed wordt met zorg gekozen 
en uitnodigend uitgestald zodat dit de kinderen uitdaagt tot spelen. 
 
Bij "De Rammelaar" komt het kind terecht in een heel andere omgeving dan thuis. Het komt 
in een omgeving waar het te maken krijgt met leeftijdgenootjes, met meerdere volwassenen 
en met andere speel- en ontwikkelingsmogelijkheden.  
 
Dit begint bij de eerste plaatsing. Hier worden de ouders geïnformeerd over de gang van 
zaken binnen "De Rammelaar". Onderwerpen zoals de dagindeling, de wenperiode, wie 
werkt welke dagen op de groep, hoe wordt er gewerkt en welke regels worden gehanteerd, 
komen hierbij aan de orde. De groepsleiding krijgt dan ook informatie van de ouder over het 
kind. De verzorging, eet- , slaap- en andere gewoontes worden besproken. Dit kan tijdens 
het brengen en ophalen van het kind. 
 
Om ervoor te zorgen dat de groepsleiding ook tijd en aandacht heeft voor deze dagelijkse 
overdracht moeten de kinderen voor 9.30 uur gebracht zijn. Daarna begint het 
dagprogramma met de kinderen.   

2.3 De rol van de leidster, stamgroepen 

De leidster heeft tot taak aan te sluiten bij de ontwikkeling van het kind. Dat betekent dat zij 
goed moet kunnen kijken en luisteren naar het kind. Kinderen moeten zich veilig kunnen 
voelen te midden van de andere kinderen. Dat gevoel van veiligheid zal de leidster creëren 
door ieder kind positief te benaderen. Elke leidster is in het bezit van een geldig diploma en 
heeft een verklaring omtrent het gedrag overlegd aan "De Rammelaar". 

"De Rammelaar" heeft 1 groep met 2 vaste groepsleidsters. Mocht er een groepsleidster ziek 
zijn  of vrij dan hebben we 1 vaste invalkracht zodat de kinderen niet teveel wisselende 
leidsters hebben. 

2.4 Zelfstandigheid van het kind en persoonlijke competentie 

In de groep wordt veel aandacht besteed aan de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van 
de kinderen. De kinderen hebben er vaak veel plezier in om zelf iets te kunnen en wij vinden 
dit belangrijk. Dit begint al bij de baby’s en wordt afhankelijk van het niveau van het kind 
steeds verder uitgebreid. Bijv. bij het aankleden: de baby wordt gestimuleerd om zelf de 
armen in de mouwen te steken. Op de peuterleeftijd wordt dit uitgebreid naar zichzelf aan- 
en uit kleden.  
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Doordat de verschoningsruimte direct aan de groepsruimte zit, kunnen de oudere kinderen 
zelfstandig naar het toilet en naar de kraan terwijl de leidster toch een oogje in het zeil kan 
houden. 
 
Tijdens het eten laten we het kind zelfstandig eten en drinken. Ook het opruimen van het 
speelgoed wordt met zijn allen spelenderwijs gedaan waarbij de leidster de kinderen tot 
helpen aanspoort door het geven van kleine opdrachten.  
Om praktische redenen is het niet altijd mogelijk om kinderen voldoende tijd te geven om 
zich bijv. in hun eigen tempo aan te kleden. Er zijn kinderen die alles 'zelf willen doen' maar 
het is onmogelijk om daar een uur mee bezig te zijn. Dat verstoort het ritme van de groep te 
veel. Met tips en trucs wordt het kind dan op weg geholpen. 
 
In de groepsruimte vindt je vrijwel al het materiaal op kindhoogte, zodat kinderen zelf 
kunnen kiezen en pakken. Ook wordt het gestimuleerd dat de grotere kinderen de kleinere 
helpen. Zelfstandigheid speelt ook een rol in het contact met anderen. Als een kind bijv. iets 
van een ander kind wil, stimuleren we het om dat zelf te vragen, in plaats van naar de 
leidster toe te komen.  
 
Dit zelfstandig dingen proberen en laten slagen, ontdekken waar je goed in bent, geeft het 
kind zelfvertrouwen. De leidster laat het kind zoveel mogelijk vrij in dit proberen en 
ontdekken. Zij stimuleert dit door het geven van tips of het bieden van uitdaging. Zo leert 
het kind zijn persoonlijke kwaliteiten kennen en ontwikkelen. 
 
Wanneer deze ontdekkingsreis ten koste gaat van de veiligheid of wanneer de ontwikkeling 
van het kind zelf of van andere kinderen in gevaar komt, zal de leidster ook de grens 
aangeven. Zij zal het kind uitleggen waarom zij dit niet wil en biedt het kind vervolgens, als 
het mogelijk is, een alternatief aan. 

 

2.5 Normen en waarden, omgaan met conflicten 

In onze doelstelling zoals geformuleerd in de inleiding van dit plan, maar ook in de 
voorgaande stukjes zijn al heel wat normen en waarden voorbij gekomen waaronder: 

• Waarderen en respecteren van jezelf en van anderen 
• Sociaal zijn 
• Eerlijk zijn 
• Zorgvuldig omgaan met spullen 
• Respect voor privacy 

De meeste van deze normen en waarden worden spelenderwijs aan de kinderen 
meegegeven (de fruitbak gaat rond en iedereen pakt er een stukje uit, we doen een spelletje 
en iedereen die wil mag meedoen). Ook door het geven van het goede voorbeeld leren 
kinderen veel. Toch moeten wij soms grenzen stellen aan wat kinderen mogen en blijft 
corrigeren nodig. Deze grenzen moeten duidelijk zijn voor de kinderen en ook aan hen 
uitgelegd worden. 
 
Om veiligheidsredenen moeten overmoedige kinderen (zien zelf het gevaar niet van wat ze 
doen) tegen zichzelf beschermd worden. het is belangrijk dat de grotere kinderen rekening 
houden met de kleintjes enz.  Wanneer dingen gevaar opleveren voor kinderen zal de 
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boodschap kort en duidelijk zijn: Dit mag niet. In minder gevaarlijke situatie zal de leidster 
het kind vanuit zichzelf toespreken: Ik wil niet dat jij dit doet, want…/ Ik vind… verder zullen 
kinderen gestuurd worden door het belonen van gewenst gedrag en het negeren van 
ongewenst gedrag: Liever tegen het kind dat lekker zit te eten zeggen “Wat zit jij goed te 
eten!” in de hoop dat de buurman ook zijn vork weer ter hand neemt, dan deze buurman 
confronteren met zijn niet-eten. 
 
Bij onenigheid tussen de kinderen wordt gestimuleerd dat de kinderen dit eerst zelf 
proberen op te lossen voordat de groepsleiding ingrijpt. Natuurlijk houdt zij in de gaten of 
haar hulp hierbij geboden is. De groepsleiding kent haar kinderen en weet wie ze hierin 
moet stimuleren of juist af moet remmen. 
 
Gedrag dat gevaar/pijn oplevert voor het kind zelf of voor anderen wordt door de 
groepsleiding niet geaccepteerd. Net als herhaaldelijk niet luisteren, dingen kapot maken, en 
ander storend gedrag. De leidster zal het kind duidelijk maken dat dit niet mag en waarom 
dit niet mag. Ook hier weer door middel van de ik-boodschap. Wordt dit gedrag 
herhaaldelijk vertoond door hetzelfde kind, dan kan het kind door de leidster even (niet 
langer dan 3-4 minuten) buiten de activiteit geplaatst worden. Dit kan variëren van even niet 
mee mogen doen tot apart op een stoeltje of even bij de leidster komen. We hopen het kind 
hiermee te leren dat dit gedrag echt niet getolereerd wordt.  

 

2.6 Luisteren naar elkaar 

Het is belangrijk dat kinderen leren luisteren naar elkaar. Hiermee geven we elkaar het 
gevoel dat wat je zegt belangrijk is en dit geeft het kind zelfvertrouwen. 
  

2.7 Muzikale vorming 

Muzikale vorming is belangrijk voor de ontwikkeling van gehoor, taal, motoriek, samenspel 
en gevoel voor ritme. Daarvoor worden er liedjes gezongen, gespeeld met 
muziekinstrumenten, gedanst op muziek en geluisterd naar cd's.   

 

2.8 Taalontwikkeling 

Door veel boekjes voor te lezen, door veel te vertellen en kinderen te laten vertellen, liedjes 
te zingen leert een kind zijn gevoelens te verwoorden, en dat is belangrijk voor duidelijke 
communicatie, zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Taalontwikkeling is veel meer dan het 
leren van woordjes en zinnen. Het kind oefent stembanden, mond en lippen, hij maakt zich 
ritme en melodie eigen en hij leert emoties uit te drukken en betekenissen te geven. Versjes, 
vertellen, voorlezen en toneelspelen zijn een stimulans voor de ontwikkeling van de taal. 

  

2.9 Spel en speelgoed 

Voor jonge kinderen is alles in de omgeving een uitdaging tot spel. Ze spelen omdat ze het 
leuk vinden en eigenlijk omdat ze niet anders kunnen. Het doel van het spel is het spelen 
zelf. Het speelgoed is overwegend van natuurlijke materialen gemaakt en multifunctioneel. 
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 2.10 Sociale en emotionele ontwikkeling 

Sociale Ontwikkeling; Binnen de groep is de omgang met elkaar heel belangrijk. De kinderen 
worden gestimuleerd om elkaar te waarderen, te respecteren en rekening te houden met 
elkaar.  
De kinderen wordt geleerd dat ze niet alleen aan zichzelf maar ook aan anderen moeten 
denken. Dit betekent dat het kind even moet wachten totdat de ander uitgepraat is of totdat 
de ander klaar is met een bepaald speeltje. De kinderen worden serieus genomen en 
geaccepteerd zoals ze zijn. Kinderen worden vrij gelaten of ze mee willen doen aan een 
bepaalde activiteit. En geeft een kind bijvoorbeeld aan alleen te willen spelen dan wordt 
daar ruimte voor gecreëerd. Samen spelen vinden we belangrijk, maar er moet ook ruimte 
zijn om iets alleen te doen.  
 
De baby’s zijn vooral individueel bezig. Ze beleven plezier aan elkaar door o.a. naar elkaar te 
kijken, te luisteren en elkaar aan te raken. De leidster stimuleert het samen liedjes zingen, 
boekjes lezen, spelletjes doen en knutselen. Het verschonen en voeden zijn de momenten 
dat de kleine baby's extra aandacht krijgen, door met ze te knuffelen, te praten en spelletjes 
te doen.  
  
Bij de grotere kinderen wordt het groepsgebeuren belangrijker. De kinderen zijn meer 
gericht op het met elkaar samenzijn in de groep. Ze leren dat ze niet alleen aan zichzelf 
moeten denken maar ook rekening moeten houden met de andere (kleinere) kinderen. 
 
De leidster stimuleert de oudere kinderen om mee te helpen met de verzorging van de 
kleine baby's door ze bijv. het speentje te laten geven of te troosten door het wipstoeltje te 
wiegen.  
 
Kinderen ontwikkelen ook vriendschappen met elkaar. Ze herkennen hun groepsgenootjes 
en bij binnenkomst zijn de kinderen blij elkaar te zien. Er wordt door de grotere kinderen 
bewust gekozen naast wie men aan tafel zit of met wie men iets wil doen. Door de leidster 
wordt natuurlijk in de gaten gehouden dat er geen kinderen buiten de groep komen te 
staan.  
Door dit samen leven, samen spelen, dingen delen, elkaar helpen en van elkaar leren, leert 
het kind zijn sociale kwaliteiten kennen en te ontwikkelen. 
 
Emotionele ontwikkeling; We vinden het belangrijk dat de kinderen de gelegenheid krijgen 
om hun gevoelens zoals boosheid, angst, verdriet en vreugde te uiten. De leidster zorgt dat 
zij er is voor het kind, dat er ruimte en ook tijd is te luisteren naar deze emoties. We nemen 
de gevoelens van de kinderen serieus; bij vallen niet ontkennen dat het pijn doet door te 
zeggen “je bent al zo’n grote jongen”. Huilen mag! We proberen het gevoel van het kind 
onder woorden te brengen. (Je vindt het niet leuk hè, dat papa nu weggaat). Het kind moet 
zichzelf kunnen zijn, maar we leren het kind ook waar de grens is, wat wel en niet kan (je 
mag boos zijn, maar je mag niet slaan). Het is belangrijk dat de leidster, luistert, begrip toont, 
maar ook duidelijke grenzen biedt in de groep. 
We zijn ons ervan bewust dat je het verdriet van het kind ontkent door het kind af te leiden 
of iets anders aan te bieden, toch blijkt dit soms nodig om het kind over zijn verdriet heen te 
helpen. 
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Baby’s uiten hun gevoelens doorgaans door te huilen. De leidster zal de oorzaak van dit 
gedrag opsporen en, als het mogelijk is, wegnemen. Is er geen aanwijsbare reden, dan zal er 
gekeken worden naar een oplossing waar het kind zich het prettigst bij voelt. In zo’n situatie 
probeert de leidster het kind gerust te stellen door op een rustige toon tegen het kind te 
praten, te benoemen wat zij doet.  
Wij zien dat ook kinderen onderling goed in staat zijn elkaar te troosten of over angsten 
heen te helpen. Kinderen die bang zijn iets nieuws te proberen worden vaak door kinderen 
die wel durven over een drempel heen geholpen. Blijven er voor een bepaalde activiteit, 
speelgoed o.i.d. angstgevoelens bestaan bij een kind dan zal de leidster naar eigen inzicht 
handelen. Bepaald speelgoed kan bijv. een tijdje van de groep als daar een kind echt bang 
voor is. Soms zal een leidster ervoor kiezen een kind stap voor stap te laten wennen door 
extra aandacht en uitleg.  
Op al deze manieren zorgen we voor een emotioneel veilige omgeving voor het kind. 
Bij (plotselinge) gedragsverandering wordt er altijd eerst naar een oorzaak gezocht (bijv. 
verandering van slaap- of eetgewoontes, de komst van een broertje of zusje enz.). De 
groepsleiding speelt hierop in en kan daar evt. in een spel of kringgesprek aandacht aan 
schenken. Goede oudercontacten zijn hierbij van groot belang, op de situatie thuis kan dan 
ingespeeld worden. 
 
2.11 Veiligheid 

Het is belangrijk dat een kind zich veilig voelt in de omgeving, zodat het kind het gevoel krijgt 
dat het zichzelf kan zijn. Dat kan door een gestructureerde dagindeling aan te bieden en 
bepaalde rituelen terug te laten komen op een dag. Verder geven we de kinderen veel 
positieve aandacht zoals luisteren naar het kind en knuffelen en spelen met het kind, zoals 
eerder omschreven bij de rol van de omgeving. 

Het is belangrijk dat kinderen zich veilig voelen in de omgeving waarin zij zich bevinden. 
Aspecten die bijdragen aan deze veiligheid zijn;  

•  Sensitieve leidsters . De beschikbaarheid van sensitief reagerende leidsters zorgt 
ervoor dat kinderen hun emoties kunnen uiten (zie rol van de leidster). 

•  Aanwezigheid van bekende leeftijdsgenoten . In een vertrouwde groep kunnen 
kinderen gevoelens van verbondenheid en sociale verantwoordelijkheid ontwikkelen. 

•  De inrichting van de omgeving . De inrichting van een ruimte kan een bijdrage 
leveren aan een gevoel van geborgenheid. Aandachtspunten zijn akoestiek, licht, 
kleur en indeling van de ruimte (zie rol van de omgeving).  

De Rammelaar heeft 4 camera’s geplaatst, dit voor het vier ogen beleid. 

Voor de veiligheid van de kinderen en leidsters. 

De voordeur van De Rammelaar gaat om 9:30 uur op slot en om 15:30 weer open. 

Als de deur op slot is dient men aan te bellen, op de camera kunnen we zien wie er voor de 
deur staat en kunnen besluiten om open te doen. 

Als de deur opengaat gaat er bij ons een zoemer af waardoor de leidsters alert reageren en 
kijken wie er binnenkomt of weggaat. 
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Alleen op de groep. 

Als een leidster alleen op de groep staat, omdat de kindratio dit toelaat, dan is er altijd een 
achterwacht. Een achterwacht is een leidster die, die dag opgeroepen kan worden in geval 
van nood of wanneer nodig is. 

Wie de achterwacht is die dag staat beschreven op het kind rooster, en de agenda. Deze 
leidster weet dat ze opgeroepen kan worden en dan zo snel mogelijk naar het 
kinderdagverblijf moet komen, als er gebeld wordt. Meestal is dit Miranda Scholten. 

Als er twee leidsters op de groep staan, mag er nooit een leidster weggaan. Deze twee 
leidsters moeten in het pand blijven. Wanneer de leidsters pauze hebben, 45 minuten, dan 
gaat de leidster die pauze heeft naar boven, maar blijft in het pand. De andere leidster blijft 
op de groep. Mocht de leidster die op de groep staat hulp nodig hebben dan kan de leidster 
van boven komen om te helpen. De pauzes zijn zo ingedeeld dat de meeste kinderen dan op 
bed liggen en niet veel kinderen meer op de groep zijn. Na 45 minuten gaat de andere 
leidster met pauze en zijn de taken omgedraaid. Mocht het zo zijn dat er toch teveel 
kinderen op de groep zijn met de pauzes, dan kunnen ze Miranda bellen zodat zij even kan 
komen en de pauzes gewoon door kunnen gaan. 

 

2.12 Sfeer en gezelligheid 

Wij vinden het belangrijk dat een kind zich op zijn gemak voelt. Sfeer en gezelligheid kunnen 
hieraan bijdragen. We zullen bewust voor kleur en inrichting van de groep kiezen en de 
leidsters zullen altijd aandacht aan de jaargetijden en feesten schenken.  

 

2.13 Cognitieve ontwikkeling 

Kinderen willen alles leren en dat doen ze meestal spelenderwijs. Het kinderdagverblijf ziet 
het als haar taak om een stimulerende omgeving aan te bieden waarin veel te leren valt. Wij 
sluiten aan bij de interesse, het spel en het tempo van het kind. De cognitieve vaardigheden 
worden niet op zichzelf geoefend, zij zijn ingebed in de activiteiten van het kind. 

 

 2.14 Motorische ontwikkeling 

Kinderen leren de wereld kennen door te doen. Zij oriënteren zich al doende in de ruimte en 
leren hun eigen lichaam kennen. Op het kinderdagverblijf krijgen kinderen dus volop de 
gelegenheid dingen te doen. We stimuleren de kinderen veel en veelzijdig te bewegen, 
zowel binnen als buiten. 

We zorgen ervoor dat de grove motoriek (klimmen, kruipen, hoogteverschillen ervaren, 
schommelen, glijden, sjouwen en springen) volop geoefend kan worden. De leidster waakt 
over de veiligheid. Zij leert de kinderen om te gaan met gevaar en biedt zo nodig de 
helpende hand.  

 

2.15 Software programma Bitcare 

Sinds Januari 2016 werkt Kinderdagverblijf "De Rammelaar" met een software programma 
Bitcare. Ouders kunnen een inlogcode krijgen voor hun mobiele telefoon. Hiermee wordt u 
op de hoogte gehouden van uw kind gedurende de dag op "De Rammelaar". Hoe laat uw 
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kind de fles heeft gehad en hoeveel het heeft gedronken, Of uw kind zich niet zo lekker 
voelt, hoe laat uw kind naar bed is gegaan. Ook kunt u via deze weg foto’s krijgen die we af 
en toe maken met de tablet. Als uw kind wordt gebracht melden wij het meteen aan op de 
tablet, ook als uw kind weer opgehaald wordt. De voortgang kunt u dan ook bekijken. Ook 
kunt u dan via uw mobiel een afwezigheid melden, of ziekte. Ook kunt u informatie melden 
die voor ons belangrijk is, bijvoorbeeld als uw kind prikjes heeft gehad en misschien niet zo 
lekker kan worden. Wilt u hierover meer informatie, vraag het ons. 

 

2.16 Signaleren van problemen 

Binnen kinderdagverblijf "De Rammelaar" worden kinderen door de pedagogisch 

medewerker in hun ontwikkeling gevolgd. Ieder kind wordt één maal per periode 
geobserveerd door een pedagogisch medewerker. Het observatieverslag wordt besproken 
met de directe collega’s tijdens een werkbespreking. Kinderdagverblijf De Rammelaar maakt 
hiervoor gebruik van de observatiemethode Uk en Puk, en overdrachtsformulier Uk en Puk. 
Indien noodzakelijk kan de pedagogisch medewerker besluiten meerdere observaties per 
jaar bij een kind te verrichten. Dit bij twijfel in ontwikkeling van een kind of bij 
gedragsveranderingen. Ieder jaar wordt de ouder(s)/verzorger(s)uitgenodigd voor een 
gesprek over hun kind(eren) en wordt de observatie besproken. Als er twijfels zijn omtrent 
de ontwikkeling van een kind of er vindt een gedragsverandering plaats, kunnen de 
ouder(s)verzorger(s) het advies krijgen contact op te nemen met het consultatiebureau. 

 

 

HOOFDSTUK 3 
HET WERKPLAN 

3.1 Algemeen 

Er zijn vaste momenten op de dag waarbij leidsters en kinderen aan tafel zitten om te eten, 
te drinken, te zingen, voor te lezen en te praten. Deze vaste tijden bieden de kinderen 
houvast en structuur. Op deze manier voelen kinderen zich veilig en kunnen zij zichzelf zijn 
en de wereld om zich heen verkennen 

 

3.2 Werkplan 

DAGINDELING: 

Tot 9.30 uur kunnen de kinderen gebracht worden. Om 9.30 uur verwachten we dat 
iedereen aanwezig is. Om 9.15 uur wordt het fruit klaargemaakt. Daarna gaan de peuters 
aan tafel voor fruit en limonade. Er wordt dan gezongen, bijvoorbeeld het "Goedemorgen 
lied" en soms voorgelezen. 

Na het fruit eten (10.00 uur) worden de kinderen verschoond, de grote kinderen gaan naar 
het toilet. Daarna is er eerst tijd voor vrij spelen en dan voor een activiteit. 

Om 11.30 uur ruimen de kinderen samen met de leidsters het speelgoed op. Iedereen gaat 
dan aan tafel voor de broodmaaltijd. Het "smakelijk eten lied" wordt gezongen voordat we 
beginnen met eten.  
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Na het eten worden de kinderen verschoond en de kinderen die naar bed gaan kleden 
zichzelf uit met hulp van de leidsters. 

Rond 15:00 uur worden alle kinderen uit bed gehaald. De kinderen kleden zichzelf aan met 
hulp van de leidsters. Rond 15.30 uur gaan de peuters aan tafel voor limonade en een 
koekje. Aan tafel worden liedjes gezongen of er wordt voorgelezen. Er wordt 's middags een 
activiteit aangeboden of vrij gespeeld. 

Rond 16.00 uur worden alle kinderen nagekeken en eventueel verschoond. De baby’s 
hebben hun eigen ritme, we proberen wel zoveel mogelijk een schema aan te houden.  

 

3.3 Wennen 

Vier of vijf weken voor de startdatum nemen wij contact op met de ouders om een wen afspraak te 
maken. De eerste keer doen we meestal twee of drie weken voor de startdatum, ongeveer twee 
uurtjes. Dit doen we zo kort omdat het kind even kan wennen, maar niet te lang zodat het kind weet 
dat het weer opgehaald wordt. De tweede keer doen we meestal drie uurtjes, en de derde keer 
meestal een 4 of 4,5 uur.  

Wij zullen met uw kind op schoot zitten, zodat het aan ons kan wennen. Ook zullen we het in de box 
leggen zodat het heerlijk kan spelen. Ook hebben wij een baby schommel die ze meestal geweldig 
vinden. Wij zullen een beetje rondlopen met uw kind zodat het de ruimte kan verkennen. Wij zullen 
verschillende plaatsen aanbieden om te spelen, en verschillend speelgoed. 

Wij zullen er alles aan doen om uw kindje op zijn gemak te laten voelen, dat hij/zij welkom is. 

Heeft u als ouder zijnde de behoefte om te bellen, dat kan altijd. Even een telefoontje zodat u weer 
gerust bent, en dat u weet dat het goed gaat.  

Mochten we merken dat uw kindje het moeilijk heeft, dan bellen we u op of u toch eerder kan 
komen. Dan zullen we wat langer doen over de wen periode. Kortere periodes zodat uw kind beter 
kan wennen. 

 

3.4 Slapen  

De slaaptijden van de baby's worden in overleg met de ouders vastgesteld. In de slaapkamer staan 
stapelbedjes voor kinderen van 0 tot 4 jaar. leder kind heeft zijn eigen bedje. 

De peuters slapen van 12.30 tot 15:00 uur. Om 15:00 uur komen de kinderen uit bed. De bedjes 
worden minimaal 1 keer per week verschoond en bij wisseling van kind of zo nodig vaker. De kinderen 
hebben de hele week hun eigen bedje. Mocht uw kind een ander slaapritme hebben, dan 
kunnen we altijd in overleg hoe we dat gaan doen. 

Wij hebben een raam in de deur van de slaapkamer waardoor wij regelmatig naar binnen 
kunnen kijken. De slaapkamer van de kinderen is in de buurt van de groep, dus de kinderen 
hoeven niet ver te lopen en we zijn altijd dichtbij. Ook hebben we een babyfoon achterin de 
slaapkamer staan zodat we het goed kunnen horen. Bij moeilijke slapers kan er een leidster 
mee gaan in de slaapkamer, zodat het makkelijker in slaap valt. Als de kinderen slapen gaan 
de leidsters regelmatig even kijken in de slaapkamer. 

De baby’s die op hun buik slapen liggen op een aerosleep matras, zodat ademen op hun buik 
makkelijker gaat. Dit met oog op wiegendood. Wij hebben liever niet dat een baby op de 
buik slaapt, als de ouders dit wel willen zal er een formulier ingevuld moeten worden dat de 



 

12 
 

ouders toestemming geven dat hun baby op de buik mag slapen op een speciaal daarvoor 
bestemd matrasje. 

  

HOOFDSTUK4  
HET OUDERBELEID 

Ons kinderdagverblijf is een vorm van dienstverlening aan ouders. Wij vangen als kinderdagverblijf kinderen op van 
ouders die om uiteenlopende redenen de zorg voor hun kind met anderen willen delen. Wij spreken hier dan ook 
van gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid. 

  

4.1 De doelgroep 

- Ouders/verzorgers die opvang zoeken voor hun kind(eren) wegens bezigheden buiten het huis waardoor zij zelf 
gedurende een bepaalde tijd overdag niet beschikbaar zijn voor de zorg en opvoeding van hun kind(eren); 

- Ouders die opvang zoeken voor hun kind(eren) vanuit overtuiging dat een kinderdagverblijf een goede 
aanvulling biedt op de ervaringen van de thuissituatie. 

 

4.2 De plaatsingsvoorwaarden 

 

4.2.2. Voorrangsregeling 

-Broertjes of zusjes krijgen voorrang bij   
plaatsing.                                                                                                                                                                          

 

4.3 Oudercommissie en ouderavonden 

"De Rammelaar" heeft een oudercommissie.  Deze commissie, bestaande uit ouders, bedenkt nieuwe 
plannen en brengt nieuwe ideeën. Hiermee kunnen de ouders invloed uitoefenen op de plek waar hun 
kind verblijft. We vergaderen regelmatig met de oudercommissie, en brengen hun als eerste op de 
hoogte van veranderingen. Ook vragen we hun om advies. 

 

4.4 Ongevallen 

Ons kindercentrum hanteert een ziektebeleid, gebaseerd op de normen van de GGD. Daarnaast 
hebben wij een  bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering afgesloten, waar 
eventueel een beroep op kan worden gedaan bij ongevallen. Wij verwachten dat ouders zelf een W.A. 
verzekering hebben. Verder zorgen wij ervoor dat al onze leidsters in het bezit van een diploma "EHBO 
voor kinderen" zijn. Eventuele ongevallen worden altijd geregistreerd  middels een 
ongevallenregistratieformulier.  

 

4.5 Tot slot 

Dit pedagogisch beleidsplan schetst een beeld van het pedagogische klimaat op kinderdagverblijf       
"De Rammelaar". Kern van ons pedagogisch beleid is -zoals gezegd - dat wij kinderen op een 
respectvolle wijze willen volgen en ondersteunen in hun ontwikkeling. Voor meer informatie kunt u 
altijd contact opnemen. 


