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1 DOEL VAN HET PEDA6OøT.SCH BELEIDSPLAN

Dit Pedogogisch Beleidsplonheeft tot doel de pedagogische doelstelling von

Kinderdogverblijf "in de Wolken" en het pedogogisch beleid wot door uit volgt, te
verwoord en en te expliceren.
fn dít PedcAogisch Beleidsplon trochten wij vonuit onze eigen visie met
betrekking tot de pedcgogische visie von onze kinderopvong eenhelder beleid
neer te ze'lten. Dit wel volgens de regels die in deWet kinderopvang enWet
innovotie en kwoliteit kinderopvong zijn vostgelegd.
Dit Pedogogisch Beleidsplon is ofgestemd met de Oudercommissie enheeft haar
goedkeuring.

Het pedagogische beleid geeft richting oon het hondelen en woarborgt een

gelijkgestemde aonpok von de leidsters.
Het biedt structuur en voorkomt dot kinderen geconfronteerd worden met
tegengestelde eisen /lÂet het Pedogogisch Beleidsplon profileert onze noschoolse

opvong zich noor buiten (ouders, instellingen, enz.) en trochten wij ons

pedogogisch hondel en te onderbouwen.

Het Pedagogisch Beleidsplon moakt het hondelen von de leidsters toetsbqor en

uitlegboor.

? VI5IE

Binnen het pedagogische beleid van Kinderdogverblijf "in de Wolken" goon wij
ervon uit dot ieder kind een heel unieke en eigen ploats binnen de groep, moor

ook als individu, heeft.
Teder kind heeft het recht om "zichzelf" te zijn, met zijn geheel eigen kqrokter,
eigenschoppen en mogelijkh eden.

De took von de groepsleiding zol eruit bestoon het kind liafde, rust en veiligheid
tebieden in een zo constont mogelijke omgeving en het kind te stimule?en en

uitdogingentebieden om zichzelf 'fen volle te kunnen ontplooien.

De noschoolse opvong biedt het kind rust en veilighaid, het kon nd een dog school

even op odem komen, vindt een luisterand oor en letterlijk "de theepot op tofel".

Getracht zol worden om deze opvoedingssítuotie zoveel ols mogelijk of te
st¿mmen op de thuissituotie von het kind.
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Naost de bestoonde gezinssituotie biedt de kinderopvong het kind de
mogelijkheid, ten dele, op te groeien binnen een g?oepsdynomiek woorin het zijn
eígen, geheel identieke plaotsje heeft.
In de huidige mootschoppij, woarin kinderen opgroeien in veelol kleine gezinnen
en níel zoveel mogelijkheden hebben om hun sociole- en emotionele voordigheden
met betrekking tot de omgong met onderen'fe oefenen, kon de geboden opvong
een v erbreding van de ontwi kkel ing bet ekenen.
Noost de thuissituatie krijgt het kind de mogelijkheid om in gtoepsve?bond te
leren omgoon met de onder, zijn sociale voordigheden le oef enen, zijn eigen
mogelijkheden én onmogelijkheden teleren kennen, deze te verwoorden en zijn
eigen g?enzen te stellen.

3 UITGANG5PUNTEN

. Teder kind behoort de mogelijkheid te krijgen om zelf zijn wereld te
ontdekken en zich te ontwikkelen tot een vrij en zelfstondig mens.

. Teder kind heeft het recht op de lief de en de genegenheid von de volwqssene
die in de behoefte van het kind voorziet (voeding, slcop, aondochf en

genegenheid).
. Teder kínd heeft het recht op een veilige en zo constont mogelijke omgevíng.

Het kind moet kunnen vertrouwen, weten én ervaren dot de leidster
beschikboor is voor het kind wanneer het kind hoor nodig heeft. Hierdoor kon
hef kind zijn zelfvertrouwen vergroten en verder exploreren. Zelfverlrouwen
en zelfstandigheid groeien door het oeienen in het "zelfdoen". Door bij
eventueel falenterug te kunnen vollen op de vertrouwdeleiding, krijgt het
kind weer moed omverder te gaan.

. Een kind heeft een von noture sterk ontwikkel d gevoel voor orde, en heeft dus
een zo constonl mogelijke leef omgeving nodig.

. Teder kind heeft het recht om serieus genomen te worden.

. Ieder kind heeft het recht op persoonlijke/individuele oondacht, wcorbij het
belang von de gîoep niet uit het oog verloren mog worden.

. Teder kind heeft het recht op een goed voorbeeld, de leidsters von de groep
zullen zich hierbtjterdege bewust moeten zijn von hun voorbeeldfunctie.

. Vast¿ (lerugkerende) "rituelen" (feesten enz.) bieden zekerheid, herkenning
en vetligheid en dragen bij tot een evenwichlige emotionele ontwikkeling.
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4 6ROEPSDYNA,I^ÍdA

Door hef kínd naor de noschoolse opvong tebrengenkiezen ouders bewust voor
een opvoeding deels in een groep.
Voor het kind b¿tekent dit dot het deels opgroeit met onderekinderen enleert
dot er rekening gehouden moet worden met die ondere kinderen. Door het
omgoon met onderenleren zij zichzelf en hun mogelijkheden kennen. Door het
somen doen, scmen spelen en somen plezier moken leert het kind zichzelf
ontdekken en ontwikkelen.

Doordot ook de dogopvong von Kinderdogverblijf "in de Wolken" inhetzelfde
gebouw is gevestigd ols de nqschoolse opvong, houden de oudere kinderen
contoct met eventuelebroertjes enlof zusjes. Zij groeten dus ook buiten de

gezinssituatie somen op.

Von de leidsters wordt verwocht dct zij zich terdege bewust zijn von hun

voorbeeldfunctie en daor ook noor hondelen.

Door zelf als leidster het goede voorbeeld tegeven,geef ¡e het kind houvost.

Door bijvoorbeeld meete spelen in zijn spel en inte spelen op het kind, biedt je
het kind handvatten voor een goede communicotie met elkoor, hetgeen het kind

weer zol stimuleren zich verder te ontwikkelen.

5 ACCOTA,IAODATTE

Nog niet bekend.

6 OPVANGTIJDEN

Op alle werkdagen vcn t4:45u tot 18:15u. Op de woensdag vqn 12:30u tot 18:15u.

(voorafsnog zal bij een gering onimo op de woensdag de opvong geschieden op de

NSO-locotie op de Delftweg 46)
Tevens op olle werkdagen tijdens 11 schoolvokontieweken von de bosisscholen

woormee wordt somengewerkt von Q7A5u tot 18:15u.

De noschoolse opvong is é,én week gesloten rond Kerst en Nieuwjoor, op olle

offict,àle feestdagen en de middog wanneer het Sinterkloosfeest wordt
gehouden.
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7 PLAAT TNG EN oROEPSINDETTNG KINDEREN/LEID5TERS

7.1 PLAATSTNê

Bij inschrijving worden de kinderen op een wochtlijst geplootst. Uiterlijk 1 moond
voor de evenuluele plootsingsdotum krijgen de ouders definitief bericht over de
mogelijkheid tot plootsing.

Kínderen die op de school De Stern zitten hebben voorrong op de evenluele
wochtlijst.

Voorrongs r egelingen gelden, i nd i en mogel ij k voo r :

. Kinderen von De Regenboogschool en Het Podium.

. Kinderen die broertjes enlof zusjes hebben op "In de Wolken".

7.2 QPOEPSTNDEIJNê EN OPLETDTNêSETSEN êPOEPSLETD'TERS

De NSO bestoot uit 1 bosisgroep von moximool "nog niet bekend" kinderenin de
leefti¡d von 4 tot 13 joor onder begeleiding von een volgens de CAO
Kínderopvang (deze is op de NSo in te zien), gedíplom eerde leidster.
Tijdens de opvong zullen er olti¡d minimool 2 personen (niet zijnde kinderen) op
de locotie aanwezig zijn.

Minimool 1 leidster op de locotie is in het bezit van een geldig EHBO-diplomo en
kinder-EHBO. Ook is er dogelijks een BHV'er aanwezig.
Bij ziekte van de vaste leidster wordt een andere gediplomeerde leidster
ingezet. Dit is alti¡d een voor de kindenenbekende leidster von
Kinderdogverblijf "in de Wolken" zelf en geen inhuurkrocht.

7.3 TT,TDEN WAAPOP AFêEWEKEN WOPDT VAN DE BKR

Op de website www.lrotio.nl is vermeld bij welk oontol kindenen het minimum
oontol pedcgogisch medewerkers nodig zijn voor de opvong. fndien gewenst mag
er voor eenbepaolde tijd worden afgeweken von dit minimum indien deze
periodes ín het pedagogtsch beleidsplon word en vastgelegd.
Bij onze noschoolse opvong wordt echter niet afgeweken von de BKR.
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7.4 TNZET VPT,IWTLLTEERS EN STAêTATRES

Op Kinderdogverblijf "in de Wolken" worden vrijwilligers niet formotief ingezet
voor de opvong.

Op olle locoties von Kinderdogverblijf "in deWoJken" lopen regelmatig leidsters
in opleiding stage. Deze stogioires worden bijno oltijd boventollig ingezet en

tellen niet mee voor de BKR.

Het kon zijn dot deze stogioires ook formotief wordeningezet bij ziekte en

vokontie van een leidster. Dit kon plootsvinden voor moximool 33% von de

minimole beroepsbezeÌting en zal guo opleidíngsniveou voldoen oon de eisen von

de cao Kinderopvong. Bij de opvong von de kínderen op de NSO-locotie Pork

l6Hoven worden echter geen s'logioires formotief ingezel.

7.5 WEî\fiioMENTEN BIJ PLAATSING VOOP HET KnND EN OUDEP

Als de kinderen voor het ee?st in de g?oep worden geplaotst gaon door een
qontol zogenaamde wenmomenten oon voorof. Voor kinderen die voor het eerst
de NSO bezoeken worden er in overleg met de ouders lverzorge?s, ongeveer een

moond voor de definitieve ploatsingsdotum, drie ofsprakeningeplond woorop het
kind kon wennen aan zijn bosisgroep.

De 1" wenofsprook wordt gehouden door de leidinggevende met de ouder enhet
kind. De ouder is bij deze ofsprook oanwezig, kind en ouder worden
geintroduceerd in de groep,leidinggevende vertelt de ouder over heÌ
kinderdogverblijf en von weerskonten vindt de kennismoking ploats.

Lerdinggevende vult intokeformulier in met ouder en stelt ouder en kind voor oon

de feidsters bij wie het kind in degroep goot komen. Tevens kunnen eventuele

vrsgen betreffende het contract enz. worden doorgesproken.

De 2" wenafsprook blijft het kind 1 å o 2 uur ochter op de NSO, drooit mee in de
groep,proeft sfeer enz. en wordt doorna weer door de oudar opgehoold. Soms

wordt ook de ofsprook gemoakt dqt er contoct met de ouder wordt opgenomen

als het kind bijv. nog wot longer wil blijven of juist eerder wil worden opgehoold.

Tijdens de'fweede wenofsprook wordt geoefend hoehet kind von de bosisschool

wordt opgehoold (met de outo), ouder en leidster ontmoeten elkqor don bij
school, kind goot met de outo von de leidster mee en moeder/vader komt ook

noor de opvong. Zij vangen bij school dus sqmen het kind op.

De 3'wencfsproak zol het kind zonder de ouders/verzorgers worden opgevangen

in zijnlhoor bosisgroep. 
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7.ó KOPPEIJNê T/IENTOR AAN ELK KTND

Aon elk kind wordt bij oonvong von de opvong eenvaste mentor ioegewezen.
Deze wordt tijdens het íntokegesprek bekend gemookt aon de ouder(s). Deze
mentor is te ollen tijde één van de leidsters die werkt op de bosisgroep von het
kind. De mentor bespreekl de ontwikkeling enlof welbevinden von het kind met
de ouders indien dit nodig is.

Indien de ouder zelf een gesprek wil over de ontwikkeling enlof welbevinden von
zijn/hoar kind is de mentor doarvoor het oonspreekpunt.
Tevens is de mentor er ook ols oonspreekpunt voor het kind zelf.

7.7 VERLATEN VAN DE BASTSæOEP

De kinderen worden in hun eigen NSO-ruimte (zgn. bosisgroep) op de locotie Pork
l6hoven opgevangen. Alleen in onderstoonde gevallen kon het voorkomen dqt de
kínderen hun eigen basisgroep verloten:

. Indien gebruik wordt gemoakt von de toiletruimle of speelhol;

. fndien de kinderen buitenspelen (dit vindt grotendeels gescheiden von de
dogopvong- ki nderen ploots);

. fndien de kinderen eenbezoekbrengen oon bijvoorbeeld: de dierentuin,
pretpork, círcus, etc. Hierbij wordt oltijd ee?st toestemming gevradgd oon

de ouder/verzo?ge? von het kind.
. fndien de kinderen worden opgevangen op een ondere locotie van

Kinderdogverblijf "in de Wolken" (dit kon plaatsvinden bij afweztgheid van
een leidster door bijv. ziekte of vrije dagen en tijdens vokonties). Hierbij
wordt oltijd overleg gevoerd met de ouder/verzoîge? von het kind.

o In andere gevallen (exclusief bij colomiteiten zools bijv. bij brond) zal
olti¡d eeîst expliciet toestemming worden gev?aagd oon de
ouder/verzorger von het kind.
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8 PEÞAGOGÍ.SCHE BA5I5DOELEN

De kwoliteitseisen in de wet Kinderopvong zijn geboseerd op de pedagogische

bosisdoelen von professor J.M.A. Riksen-Walraven:
. Biedan von emotionele veiligheid
. Bevorderen von persoonlijke competentie
. Bevorderen von sociole competentie
. Overdrocht van normen en waarden

Deze bosisdoelen worden in de onderstaonde parograf en 8.1 tot en met 8.4
uitgewerkt.

De pedogogische bosísdoelen leiden ertoe dot wíj:
Kinderen helpen bij hun ontwikkeling tot een volwoordig mens die zich b¿wust is

van zijn/haar eigenheíd en die tegelijkertijd de geldende normen en woorden

kent.
Hemte helpen om uiteindelijk uit 'fe groeientot een mens die zichzelf kent en

heeft leren ocnvocrden met cl zijn mogelijkheden en onmogelijkheden én ook de
onder heeft leren oonvoarden in diens eigenheíd.

Dít doen wij middels het observer¿n en volçn von de ontwikkeling:
Het observeren en volgen von de ontwikkeling geschiedt door zorgvuldig te
kijken noor de kinderen door goed opgeleide en deskundige leídsters. ùeze
leidsters wisselen hun ervoringen uit met de andere leidsters en met hun direct
letdinggevende. Dit in voortdurend overleg mei de ouders en intensief contoct
mel de kinderen.

Voorolsnog worden er geen observoties vostgelegd, tenzij wij de indruk hebben
dot er problemen optreden of bijv. ontwikkelingsochterstonden voordoen (of de
ouders oongeven zich zorgen te moken). Indien wij problemen signoleren wordt
er in teomverbond een plon opgesteld, systemotisch geobserveerd en wordt er
door de teomleiding een gesprek met de ouders geplond woarin de"zorgen"
besprokan worden. fn somenwerking met de ouders wordt er dan een

"behondelplon" opgesteld. VoorgesTeld kon bijv. worden om het kind intensief te
observeren zodot enige duidelijkheid kon worden gegeven over eventuele

ontwikkelingsachterstonden. fndien nodig kunnen ouders ook worden
doorverwezen naaî bijv. een odviesbureou, consultotiebureou, logopedist enz.

Contccten met deze 2.g."eetsïelijnsvoorzieningen" worden gelegd en

onderhouden door dz tesmleiding in nouwe somenwerking met de mentor.
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8.1 HET BTEDEN VAN EI'IOTTONELE YFtLrêHErD

De opvoedomgevtng biedt kinderen eenveilige basis, een'thuis'woor kinderen
zich kunnen ontsponnen en zichzelf kunnen zijn. Door Riksen-Wolroven wordt het
bieden vcn een gevoel von veiligheid ols de meest bosole pedogogische
doelstelling gezien. Het bieden von veiligheid is niet alleen vqn belang omdot het
bijdroogt oon het welbevinden von het kind, moor ook omdot een veilig klimoot
voorwoorde is voor hef reoliseren van de andere pedagogtsche doelen (www.nji.nl
20tL).

Het scheppen von ontwikkelíngsmogelíjkheden
Het scheppen von ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen is olleen mogelijk in
een omgeving woorin het kind zich veilig voelt. Dit ís eenbelanqrijke bosis die fn
deWolken wil bieden.
Elk kind is uniek en krijgt de ruimte om zich op zijn of hoor eigen wijze te
ontwikkelen. Bij de ontwikkelingsmogelijkheden goot het om de persoonlijke
kenmerken qls veerkrocht, zelfvertrouwen, zelfstondigheid, flexibiliteit,
creotiviteit en probleemoplossend hondelen.

Alleen een kind dot zich in voldoende mote heeft kunnen hechten in een veilige
omgeving is in staot om te lerenzijngevoelenste verwoordenentebenoemen.
Dit geeft het kind emotionele ondersteuning, hij weet dot de leidster het
verdríet begrijpt enhem kon helpen het een ploots te geven of een oplossing met
hem kon zoeken.
Gevolg: het kind voelt zich veilig en zol ook bij volgende problemen bij de
leidster oondurven kloppen.

Emotionele veiligheid kunnen we het kínd bieden door:
. Sensitiviteit; het signoleren von problemen, het begríjpen en serieus nemen.
. Responsiviteít: voorspelboor en positief ?eageren op deze signolen.
. Aonmoedigen en uitlokken door zichtboor vertrouwen te hebben in heT kind.
. Kind¿ren positief te stimuleren.
o Kínderen steeds een stopje verder te helpen.

6eborgenheid
Binnen ons verblijf willen wij een sf eer creëren woorin ieder kind zich veilig en
geborgen weet.
Dít willen wij reoliseren door een huíselijke sf eer te creëren, nie'f alleen door de
inrichting von de ruimte (hoewel doar vee] oondocht oon zol worden besteed)
moar ook in de houding von deleiding.
Zij bieden emotionele veiligheid en geborgenheid binnen de groep door:
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. Teder kind op zi jn eigen niveou oon te spreken en te benaderen.

. Voste leiding in de gîoep, die een vertrouwenspersoon voor h¿t kind kon

worden.
. Duidef ijk stellen van grenzen en nokomen von ofspraken.
o Voorspelboorheid in reogeren von de leiding, wot vondoog niet mog (of wel

mog) mog morgen ook niet of wel.
. Signoleren en optredend hondelen bij (bijvoorbeeld) pestgedrag.

Externe emotionele veiligheid (veiligheid woorin een kind zijn verhcol doet over
bijv. problemen thuis) wordt geboden door:
. Een open oor voor elk kind.
. Aondqcht en rust.
. Vqste leidsters.
. Observeren vqn het kind, hoe reageørt het, zie'f het er ontsponnen uit.
. B¡j twijfel gaot protocol kindermishondeling in werklng, wordt er

teruggekoppeld noor direclie en evt. oude?s en hulpinstonties.

8.2 HET BEVORDEREN VAN DE PEPSOONLT,TKE COT,'PETENTTE

De opvoedomgeving stelt kinderen in de gelegenheid om hun persoonlijke
competentie te ontwikkelen. Het goot om persoonlijke eigenschoppen ols

veerkrocht, impulscontrole, zelfstondigheid, zelfverlrouwen, f lexibiliteit,
motivotie, volhording, creativiteit en cognitieve- en toolvoordigheden. Hierdoor
zijn kínderen in stoot om ollerlei problemen goed oon te pokken en zich goed oon

te possen con (veronderde) situoties (www.nji.nl 20tl).

Lichomelijke ontwikkeling
Door een zotgvuldige en bewustekeus van spel- en creatief moteriool wordt
oondocht besteed oon de lichomelijke ontwikkeling von de kinderen.
Het moteriool en de octiviteiten worden híerbij zo goed als mogelijk ofgestemd
op de leeftijd en de ontwikkeling von de kinderen.
Notuurlijk zijn ook de nodige hondenorbeid moteriolen oonwezig om de creatieve
ontwikkelíng verder te stimuleren (klei, verf , kleurmoteriool, wol, lijm, enz.).

Ook het buiten spelen (ol don niet geleid) kon hierbij eenbelanqrijke rol
vervullen.

Toolontwíkkeling
De ontwikkeling vqn de tool zol bij deze doelgroep voorol ploofsvind en door een

open communicotie tussen leidsters en kinderen. Door veel met elkoar te praten
wordt de toolschot von de kinderen op eenheel notuurlijke wijze uitgebreid.
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De groepsleiding heeft hierin duidelijk een voorbealdfunctie, von hen wordt een
goed en duidelijk toalgebruik vereist. Zij stimuleerl eenjuist toolgebruik bij de
kínderen woorbij tevens oondocht wordt besteed oon het zoveel mogelijk weren
von ongepost en onccceptobel taolgebruik. Door het voorlezen en stimuleren von
lezen wordt ook het possieve toolgebruikverder bevorderd,

Vqn de leidsters mo9 wordenverwacht dot zij in voortdurende open
communicotie met de kinderen stoon. Zij tonen oondocht en invoelingsvermogen
om zich in de gedachtewereld van ieder individueel kind te verploatsen, hem te
helpen om deze wereld te verwoorden en zo te ordenen.

Eígen identiteit en zelfredzoomheid
Reeds in onze pedogogische visie hebben we getracht oon te geven dot wij ervon
uitgoon dot ieder kind het recht moet hebben om "zichzelf" te worden met zijn
eigen " eigenaar digheden". D i t w i I len we t rqc ht en t e b ev or der en door te
stimuleren bij de ontwikkeling bij het vinden von de eigen identiteit von het kind.

We willen het kínd individueel helpen om ol zijn eigen mogelijkh eden te
ontdekken en te ontwikkelen.
De zelfredzaomheid trochten we te stimuleren door niet oltijd olle problemen
voor het kind uit de weg te nemen, moor hem te leren er mee om te goon.

Een von onzekerntoken zol don ook zijn om gehoor tegeven oon de roep von het
kind "Leer mij het zélf te doen!"
Het kind moet mogelijkheden krijgen om te experimenteren, fouten te moken
enz. Hulp wordt door geboden waor het kind echt "vostloopt", vaok zol ook dqn de
hulp bestoon uit het stímuleren en weer op weg helpen.

8.3 HET BEVORDEPEN VAN DE SOCTALE COI4PETENTTE

De opvoedomgeving stelt kinderen in de gelegenheid om hun sociale competentie
te ontwikkelen. Het goot om een scolq oon sociale kennis en vaardigheden, zools
het zich infeven in eenonder, communice?en, somenwerken, onderenhelpen,
conf licten voorkomen en oplossen en het ontwikkelen von sociole
verontwoordelijkheid (www.nji.nl z9tt).

Verslondelijke en creatteve ontwikkelíng
De verstondelijke en creatieve ontwikkeltng wordt bij deze doelgroep gevolgd en
gestimuleerd. De groepsleiding stimuleert de kinderen in hun somenspel moor ook
in hun individuele spel, elk kind moet ook de kons krijgen zich ols hij er behoefte
aan heeft even te kunnen distontiären von de groep. 
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Door een wisselend oonbod von spel- en creatief moteriool worden de kinderen
gestimuleerd in hun ontwikkelíng.

Met nome de zorg voo? een oonbod dat is afgestemd op de leeftijd von een kind

is hierbij von groot belcng. Kinderen worden in hun spel bewust ofwisselend

vrijgeloten en geholpen. Door de kinderen vrij te lqten, leren ze veel van zichzelf
en von de andere kinderen om zich heen. De groepsleiding heeft hterin een

duidelijk odviserende en stimulerende took.

Doordot binnen de NSO-groep de kinderen veelal zelf bepolen wot zij willen doen

(wij willen duidelijk geenverlengstuk zijn von de school) is de verstondelíjke en

creatieve ontwikkeling von de kinderen ook deels ofhonkelijk von het korokter en

de interesse von ieder kind persoonlijk.
Er wordt echter wel gestuurd noor zoveel mogelijk voriotie in de tijdsbesteding
von de kinderen.

Sociool -emotionele ontwikkel ing

De sociqol-emotionele ontwikkeling van het kind trochten we te stimuleren door

het kind teleren entehelpen bij de ontwikkeling von het zelfvertrouwen enhet
vertrouwen in onderen, om interesse en empothie, geinteresseerdheid in en de

tolerontie ten opzichte von de ondere kinderen.

Met betrekking tot de emotionele ontwikkeling goat het om odeguoot kunnen

uitdrukken en overbrengen van eigenbehoeften en gevoelens, om het uit kunnen

ste I J en von behoe f t eb ev r edtging, het geen vraogt om zelfbeheer si ng.

Het occepÌeren van grenzen speelt hierin eenbelanqrijke rol en het kunnen

omgoon met emoties, woorbij rekening gehouden wordt met de omgeving woqrin

het kind zit.

De socioolvoordige ontwikkeling von het kind stimuleren wij door het kind de

mogelijkheidtebteden om te spelen met onderekinderen, met ondere kqrokters
enz. Hierdoor leren zij zich te verplootsen in die onder , rekening te houden met

die qnder, met die onder te communiceren en somen te werken.

Rol groepsleídíng

De groepsleiding kijkt en luistert goed naa? zowel de individuele kinderen ols

noor de hele groep.Zii geefl de kinder en de ruimte om te leren omgoon met

ruziel ¡es en conf licten.
Kinderen zien en ler:en veel von elkoor, de andere kinderen kunnen hierbij een

primo voorbeeldf unctie vervul len.

Wij honteren híerbij de volgende uitgongspunten:
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. B¡j conf licten /ruzies stimuleren wij het zelfoplossend vermogenvan de
kinderen; de groepsleiding komt pos in octie ols blijkt dot de kinderen er zelf
ntet meer uit komen, helpt het kind weer op weg en bespreekt uiteindelijk
met hen wat de gevolgenvon hun gedrag is. Dit olles om voor de kinderen
helder te krijgen hoe zij om moeten goon met conf licten, wat dol voor die
onder betekend , etc. Wehelpen de kinderen conflicten op de juiste manier en
met de juiste tools op te lossen, schelden, vloeken enz. wordt echter niet
getolereerd.

. Alert zijn op de verschillende rollen/karokters von de kinderen en hierop in
spelen.

. Kinderenhelpen bij het ontwikkelen von hun ossertief vermogen.

. Kinderen stimuleren elkoor te helpen, met elkoor te spelen, op elkoar te
wochten, somen op te ruimen of bijv. somen een octiviteit te verzinnen.

. Kindenen wijzenop hun eigenverontwoordelijkheid.

. Kinderen zoveel als mogelijk zelf loten doen, hulp wordt doar geboden woor
het nodig is. Dit komt o.a. terug in bijv. oanmoedigen om zelf aan'te kleden,
zelf noar het toilet le gaan, veters te strikken enz. Door het kind hierbij te
stimuleren, te complimenteren, somen noor oplossingen te zoeken, mocr niet
zijn "korwei" over Ìe nemen, stimuler¿n we de zelfredzaomheid en uiteindelijk
het zelfvertrouwen von het kind.

r De ruimte woarin de kinderen verblijven wordt zodonig ingerícht dat de
kinderen zelf kunnen bepolen wot ze willen doen. Kosten zijn voor de kinderen
bereikboar, moteriool kon door henzelf gepakT worden en stoot uitnodigend
voor hen kloar. We laten de kinderen zoveel mogelijk zdf bepalen wot zij
willen knutselen , etc.

o We loten kínderen zelf kiezen welke octiviteit ze willen doen, enbteden
dcorbij nieuwe mogelijkheden en techníekenoon. Als kinderen niet weten wol
ze moeten doen of ztch (in onze ogen) vervelen kunnen we andere octiviteiten
voorstellen, moor ook is e? vooî de kinderen de mogelijkheid om zich evente
onttrekken om ze bewust "te lqten vervelen". Dit stimuleer'l het kind om zelf
een oplossing te zoeken voor uitvoering van een octiviteit en bevordert zijn
creotiviteit.

. Er is voldoende spelmoteriool aanwezig dot de persoonlijke ontwikkeling von
een kind stimuleert.Zo zijn er varschillende spelletjes woorbij kinderen
kunnen oef enen in toctisch spel, kennis von cijfers, algemene kennis, geduld
en motoriek. Door het spelen von bijv. gezelschopsspelletjes leren de
kinderen noost sociole voordigheden ook incosseren (winnen lverliezen, op je
beurt wochten). Moor er is ook bíjv. een poppenhoek, outospeelhoek,
verkleedhoek enz.
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. Er wordt ook buitenmoteriool aangereikt om de sociole vaordigheid te
stimuleren: om somen een bolspel te doen, touwtje te springen enz.

RÍtuelen en vieríngen
Verjoordogen von de kinderen en de leidsters worden uitgebreid gevierd
(tenminste indien het kind zijn verjoordog wenst te vteren...).

Het kind is de hele dag echt "f eestvorken" , de stoel von het kind en de groep

zijn versierd en er ts een presentje. Ook in bijvoorbeeld het kizzen von de

octiviteiten wordt de jorige betrokken.

Verjaardogen worden gevierd noor een vost "protocol" (dezelf de liedjes,
dezelfde wijze von vieren voor ieder kind) di'ì geeft het kind herkenning, dus

zekerheid en veiligheid en draogt zo bij tot een evenwichtige ontwikkeling von

het kind.

Feesten, zoals Posen, Kerst en Sinterkloos worden gevierd bij Kinderdcgverblijf
"in de Wolken" met de bijbehorende"gebruiken", woarbij de nodruk voor olles
gelegd zol worden op de gezelligheid von hel feestvieren.

8.4 DE OVEPDPACHT VAN NORa\4EN EN WAAPDEN

De opvoedomgeving droogt woorden en normen aon kinderen ove4r, woordoor

kinderen zich de cultuur eigen moken van de samenleving waorin zij opgroeten
(www.nii.nl âOtl).

INTERMENSELIJKE RELATIE5

A. TUS5EN KINDEREN

De m¿ns is enerzíjds individu met een geheel eìigen persoonlijkheid, onderzijds

functioneert hij ols deel von het geheel, hij moet leren omgoon met onderen,

respecl leren hebben voor "die onder" en diens mening, mûor hij moet ook zijn
eigen identiteit en eigen woorden en normen leren kennen, bespreekboor maken

en eventueel kunnen toetsen.
Hij moet leren conflict oplossend te hondelen enleert dot olleen tn eenveilige
omgeving woorin hij zich eerst heeft kunnen hechten. De opvoeder zal hem hierin
duidelijk moeten stimuleren, niet olle meningsverschillen voor hem op moeten
lossen, moor hem hondvotten en voordigheden moeten bied¿n om in

conf lictsituoties zelf oplossend te hondelen, duidelijk enhelder zijn mening te
verwoord en en open te stoon voor de mening von een onder. 
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Hij moet leren duidelijk zijn houdingte bepalen enrespect kunnen opbrengen
voor "die onder".

Binnen de groep høbben kinderen veel contoct met ¿lkoor en de groepsleiding,
woqrdoor ze ongemerkt leren om met ollerlei mensen om te goon en om rekening
met elkoor te houden. Von belang is hierin dan ook dot de groepsleiding en de
kinderen oltijd eerlíjk en open met elkoor omgoon en iedereen in zijn woorde
loten. Dot wil zeggen dot pasten, uitschelden en discríminerende opmerkingen
niet word en getolereerd.
Verder wordt veel belang gehecht oon hef uitspreken von conflicten en

meningsverschillen.

B. TUssEN LEID5TER5 EN KTNDEREN

Tussen leidsters en kinderen dienl de íntermenselijke relotie voorol
duidel ij kh etd t e bieden.
H¿t kind moet kunnen rekenen en vertrouwen op de leidster, hocr reoctie moet
veelol voor het kind voorspelboor zijn, zi¡ moet in hoor reocties conseguent zijn.
Zij dient het kind ín conf lictsituoties duidelijk enhelder uit te leggen wot er von

hem wordt verwocht (én wot er niet von hem wordt verwocht...)
Bij het teom moet een "plon von oonpok in zoke conflicten" bekend zijn.Tedere
leidster dienf zoveel als mogeli jk dezelfde aonpok te hebben.
Het kind moet zich veilig en geaccepteerd voelen, de leidsters dienen respect
voor ieder individu, dus voor ieder kind, te hebben en hier ook noor te hondelen.

Dit hondelen moet duidelijk en consequent zijn.

C. SA,IAENLEVEN/5AÂAEN VERANTWOORDELIJK ZIJN

Het is von belang dat kinderen ervoren dot zíj somen verontwoordelijk zijn voor
de groepsruimte waorin zij opgevongen worden.
Dit betekent dot zij zich moeten leren reoliseren dot kinde?en en leiding
gezamenlijk enerzijds verontwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld moteriool en

meubiloir, onderzijds ook verontwoordelijk zijn voor de sf eer binnen de groep.
Door zuínig te zijn op de spullen en respect te hebben voor de mensen om je
heen wordt het somen leven en somen verontwoordelijk zijn reoliteit.
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Doorncost zijn er mogelijkh eden te over om lekker zelf te spelen, er is een

volledíg ingericht keukentje , een spelcomputer (woor heel selectief gebruik von

mog worden gemookt), een tofelvoetbolspel, boeken enz.

Er is getrocht voor dlle leeftijden leuk en uitdogend moteriool te bieden.

De rol von de leidster wordt nu één von meespelen, observeîen en uitdogen.
Bovendien is er de mogelijkheid om buiten te spelen op het schoolplein von de

school.

Om kwart voor vijf eten we nog wot met elkoor en wordt er koff ie en thee gezet
voor de ouders.

Vonof een uur of vijf komen de ouders hun kinderen alweer holen, drinken koffie
oon de grotetafel enhebben hierdoor veel contoct met deleídster en elkoor.

Tijdens de langere openingstijden wordt ook een broodmooltijd geserveerd en is

er wot meer mogelijkheid voor uitgebreidere activiteiten die kunnen voriëren van

een spel tot het knutselen von bijv. spinnenwebben, of lijmwerkjes woormee

nodien de ruimte wordt aangekleed.

Ook voor de buitenoctiviteiten is wot mee? tijd en mogelijkheid. Er worden op de

buitenspeel p loots b ijv. porcou rsen uit gezel .

fn de schoolvqkontíes worden er, gezamenlijk met de ondere NSO-locoties von

fn de Wolken, diverse activiteiten ondernomen vorírárend von bijv. eenbezoek
oon de kinderboerderij tot oon bijv. levend Ganzenbord.

Deze dagen verblijven de kinderen dehele dag op de opvong,

. 's morgens fruit met wot te drinken en te snoeqen:
o Activiteiten doen:
. Uitgebreid lunch en, laf el wordt gedekl , scmen eten en ook nu wordt er

veel nodruk gelegd op de "huiselijk" sf eer:
. Rustige activiteit (bijv. lezen, tv-kijken) , even bijkomen, vrij spelen,
. Door de leidster geplonde activifeit,
o Ontvongst ouders.

9.2 êEZONDHEID 4 VEîIJêHETD

Bewegíng en frísse lucht

Door de kinderen uit te nodigen tot buitenspelen en buiten sporten wordt niet
olleen de lichoomsbewegtng von de kinderen gestimuleerd, mcor brengen zij
tevens tijd door in de buitenlucht.
Tevens wordt de groepsruimte dcgelijks gelucht zodat ook de lucht in de
groepsruimte vers blijft en eventuele ziek'lekiemen niet kunnen blijven hongen.
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Zowel binnen als buiten de bosisgroep von het kind wordt bij Kínderdogverblijf
"fn de Wolken" de veiligheid van de kinderen zoveel ols mogelijk gewoorborgd.
De veiligheid von de kinderen wordt voor een deel gewaorborgd door de eisen die
deWet kinderopvang,Wet IKK, de GGD en de Brondweer stellen.

ïevens is in een seporoot "Veiligheids- en Gezondheidsbeleidsplcn" beschreven
hoe de veiligheid en gezondheid von de kinderen tijdens hun verblijf bij
Kinderdogverblijf "in de Wolken" zoveel ols mogelijk gewaorborgd is.

TO CALAAAITEITEN

Voor Kind erdagverblijf "In de Wolken" is een eigen "colomiteitenplon" (voor
gebruik bij o.o. brond) beschreven wot bij clle leidsters bekend is.
Tedere leidster kent hierin zijnlhaor took en verontwoording.

11 DIVER5E PROTOCOLLEN

. /IÂELDCODE Kindermishondeling:
Bij vermoedens von kindermishondeling of -misbruik possen we ons protocol
Meldcode huiselijk geweld en kindermishondeling voor Kinderdogverblijf "in de
Wolken" toe.

o Protocollen
Er kunnen zich omstondigheden voordoen die niet alledaogs zijn.
Voor ouders en voor leidsters is het von belong te weten hoe er in belreff ende
situotíes gehondeld dient te worden.
Voor deze situoties zijn de volgende protocollen ontwikkeld:

t. Cqlomiteiten
2. Hygiëne
3. ÂÂedicijnen

4. Ongevallen

5. Meldcode Kindermishondeling

De protocollen zijn op oonvroog in te zien.
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12 OUDERBELEID

12.1 AFSTEfiIfiIEN VAN DE OPVOEDTNê5TTTLTEUS

Veel oondocht wordt er door Kinderdogverblijf "in de Wolken" besteed oon het
ofstemmen von de opvoedingsmilieus (NSO en de thuissituotie von het kind.

Dit trochten wij te woorborgen door o.o.:

1. Het ofstemmen von de opvoedíngsideerèn tijdens de eerste wenofsproak ("Hoe

doen jullie he'f en wot zijn onze ideecàn?")

2. Begin en eind von de dog is er koffie en thee (én een luisterend oor...) voor de

ouders, woorbij ook de nodige "prootpunten" en informotie op taf el komen.

3. Veel gesprekken tussen ouders en leidsters informeel.

12.2 BETPOKKENHETD

Mede door de vele contoctenvoelen ouders en leidsters zich ergbetrokken bij
elkoar.
Betrokkenheid von ouders en teom komt o.o. tot uitdrukking door:
1. Het aonwezig zijn von ouders bij diverse joorlijkse evenementen zools het

Tomerf eest, de Kerstborrel en Themo-ovonden.

?. FelicitaTiekaorten bij de verjoordog (von het kind).

3. Onderling nouw contoct bij bijvoorbeeld ziek'fe von het kind.

4. Knutselwerkjes voor bijvoorbeeld jorige poppo's en mommc's, presentjes op

moederdog/vaderdag.

Door wocr wij von onze letdsters verwochten dot zij respect voor ieder kind
persoonlijk hebben, geldt dit notuurlíjk in zeer hoge mate ook voor de houding

noor ouders toe.
We verwochten (en eisen) van het teom een open, empothische ottitudeten
aanzien van olle ouders.

We vragen respect voor "die onder" en veîwachten een discrete houding met
respect voor ieders privocy.
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13 TOT 5LOT

In dit Pedogogisch Beleidsplon van Kinderdogverblijf "in de Wolken" hebben we

geprobeerd u kennis te loten moken met de pedogogische visie en denkwijze von

wooruit wij proberen te werken.
Zoals gebleken is zol dcorbij oltijd het welbevinden van de kinderen voorop stoon
en docroon gerelaleerd zal ons dagelijks hondelen zijn.
We hopen dot dit beleidsplon een duidelijk 6eeld heeft gegeven van deze
werkwijze en wensen de ouder(s) én het kind eenheel goed en veilig verblijf toe
bíj onze noschoolse opvong!
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