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Inleiding   

 
Dit pedagogisch beleidsplan geeft informatie over de achtergrond en werkwijze van Kinderopvang ’t Mereltje. 
Het werken met kinderen is immers niet vrijblijvend. Het vraagt visie, kwaliteit en professionaliteit. Door 
middel van dit plan kunnen de medewerkers van ’t Mereltje over deze visie, kwaliteit en professionaliteit in 
gesprek komen met collega’s, ouders en instanties. Het is daarmee geen vastliggend plan, maar een middel om 
de werkwijze te toetsen, evalueren en zo nodig bij te stellen.  
 
Overleg met ouders draagt bij aan de kwaliteit die de kinderopvang kan hebben voor kinderen en hun ouders. 
Om ouders in staat te stellen actief mee te denken over het beleid van de organisatie, bestaat er een lokale en 
centrale oudercommissie.  
 
Heb je vragen over ons beleid? Laat het je vestigingsmanager weten of mail naar info@mereltje.nl. We denken 
graag met je mee. 
 
Tekenen ouders de overeenkomst? Dan bevestigen zij daarmee dat zij akkoord gaan en bekend zijn met het 
pedagogisch beleid van Kinderopvang ‘t Mereltje. Zie hiervoor onze algemene voorwaarden. 
 
Leeswijzer  
 
Sinds 2014 is het pedagogisch beleidsplan een totaalbeleid voor kinderen van 10 weken tot 13 jaar. Omdat 
onze visie voor de dagopvang gelijk is aan die voor de buitenschoolse opvang hebben wij gekozen voor een 
gecombineerd plan, waarin zowel kdv ’t Mereltje als bso Stormvogel worden besproken.  
 
De eerste vijf hoofdstukken van dit plan zijn van toepassing voor zowel dagopvang (kdv) als buitenschoolse 
opvang (bso). In hoofdstuk 6 en 7 worden de kdv en de bso apart behandeld. 
 
Kinderopvang ’t Mereltje wil een warme band en persoonlijk contact opbouwen met haar ouders en 
medewerkers. Daarom tutoyeren wij in al onze communicatie.  
 
In dit beleidsplan gebruiken we een aantal afkortingen om het stuk leesbaarder te maken. In het volgende 
overzicht lichten we deze toe. 
 
 Korte toelichting Afkorting  

Kinderopvang  Opvang van 10 weken tot 13 jaar KOV 

Dagopvang Opvang van 10 weken tot 4 jaar (ook wel: kinderdagverblijf) kdv 

Buitenschoolse 

opvang 

Opvang van 4 tot 13 jaar bso  

Pedagogisch 

medewerker 

Medewerker op de groep (met diplomering ) PM’er 

Vestigingsmanager Leidinggevende op de locatie VM’er 

Managementteam Directeur en kwaliteitsmanager MT 

Ondernemingsraad Afgevaardigden van personeel OR 

Lokale ouder-

commissie 

Commissie van minimaal twee leden voor elke kdv- of bso-

vestiging 

LOC 

Centrale ouder-

commissie 

Afgevaardigden van LOC; elke kdv-/bso-vestiging heeft een 

afgevaardigde in COC 

COC  

 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

Versie 1- juli 2017                                  Pedagogisch beleidsplan                                                                                      4
   

 

1. Organisatie 

 
1.1 Vestigingen: contactgegevens 
 

Bso Stormvogel (onderdeel van KOV ’t Mereltje) Telefoonnummer LRK-nummer   

Bso Stormvogel Julianalaan Speelkamer 06 29 76 32 83 158981601 

Bso Stormvogel Julianalaan Torenkamer 06 29 76 32 83 954017699 

Bso Stormvogel Planetenbaan 030 22 584 19 171476323 

Bso Stormvogel Groenekanseweg 030 22 01 990 104208983   

Bso Stormvogel Abt. Ludolfweg 06 16 21 69 74 886212467 

Bso Stormvogel Choisyweg 030 69 150 96 163198627       

Bso Stormvogel Hortensialaan 30 06 17 07 96 69 206575634 

Bso Stormvogel Hortensialaan 32 06-17079669 206575634 06 17 07 96 69 289782116 

Kdv ’t Mereltje (onderdeel van KOV ’t Mereltje) Telefoonnummer LRK-nummer   

Kdv ’t Mereltje Planetenbaan 030 22 584 19 205898403 

Kdv ’t Mereltje Julianalaan 030 27 401 41 132386902 

Kdv ’t Mereltje Groenekanseweg 030 22 019 90 111519202  

Kdv ’t Mereltje Choisyweg 030 69 150 96 599663558        

Kdv ’t Mereltje Hortensialaan 030 69 185 03 123487225 

  
1.2 Overheid: contactgegevens  
 
Heb je een vraag of opmerking? Er kan altijd contact worden opgenomen via 030 22 88 601 of 
info@mereltje.nl. 
 

Algemeen directeur Jacqueline Teunissen jacqueline.teunissen@mereltje.nl  

Manager kwaliteit en operationele 
zaken 

Jeanette Mens jeanette.mens@mereltje.nl  

Personeelszaken en planning Danielle Nijmeijer danielle.nijmeijer@mereltje.nl  

Financieel/administratief medewerker Milka Boog milka.boog@mereltje.nl 

Financieel/administratief medewerker Essica van Hoven essica.hooven@mereltje.nl  

Planning en communicatie Merel van Oorschot merel.vanoorschot@mereltje.nl  

Vestigingsmanager Choisyweg Merel Frehe merel.frehe@mereltje.nl 

Vestigingsmanager Groenekanseweg Esther Banda esther.banda@mereltje.nl 

Vestigingsmanager Hortensialaan Joyce Drost joyce.drost@mereltje.nl 

Vestigingsmanager Julianalaan Jessica de Graaf jessica.graaf@mereltje.nl  

Vestigingsmanager Planetenbaan Anne de Jong  anne.jong@mereltje.nl  

Technische dienst Bert Mens n.v.t.  

Technische dienst Wouter Bos n.v.t. 

 
1.3 Beleid: plannen en formulieren  
 
Aanvullend op dit pedagogisch beleidsplan heeft ’t Mereltje 4 overige beleidsstukken opgesteld met 
betrekking tot het welzijn van kinderen en personeel. Indien nodig verwijzen wij hiernaar in dit plan. ’t 
Mereltje verwacht dat elk personeelslid op de hoogte is van alle beleidstukken en protocollen. Deze download 
je (ook als ouder) van www.mereltje.nl of bekijk je op de tablet op de groep. Dit geldt ook voor diverse 
formulieren van ’t Mereltje. Uiteraard kun je beleid en protocollen altijd opvragen bij onze afdeling 
Personeelszaken. 
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1.4 Communicatie: vormen en frequentie 
 
Er wordt binnen ’t Mereltje, naast de mondelinge dagelijkse communicatie bij de overdracht, op verschillende 
andere manieren (schriftelijk) gecommuniceerd. 
 
Dagelijks: 

 Via het overdrachtsschriftje (0-3 jaar); op de peutergroep via het portfolio.  

 Het centrale memobord op de vestiging. 

 Via de website en het ouderportaal Mijn Mereltje. 
 
Wekelijks: 

 Het centrale memobord op de vestiging. 

 Op de deuren van de groepen. 

 Tussentijdse berichten (sporadisch). 
 
Maandelijks: 

 Mereltje Maand Memo (MMM): nieuwsbrief per e-mail over personele bezetting, vakanties, 
veranderingen in het beleid en andere nieuwswaardigheden over het kdv en/of de bso. 

 
Jaarlijks: 

 Oudergesprekken: 1 keer per jaar. 

 Ouderavond: 1 keer per jaar.  
 
1.5 Evaluatie kinderopvang  
 
Elke 2 jaar wordt de kinderopvang in zijn geheel geëvalueerd door de ouders middels een ouderenquête onder 
leiding van de oudercommissie. 
 
1.6 Openingstijden  
 
Dagopvang 
Ons kdv is geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur, met een maximale afname van 11 
uur per dag. Tussen 07.30 en 09.00 uur verwelkomen we alle kinderen. Ophalen kan van 16.30 tot 18.30 uur. 
Een half uur eerder brengen of halen is altijd bespreekbaar en kan tot 48 uur van tevoren worden aangegeven. 
Neem daarvoor alsjeblieft even contact op met de vestigingsmanager.  
 
Buitenschoolse opvang 
Onze bso is van maandag tot en met vrijdag na schooltijd geopend. Ook op studie- en vakantiedagen zijn 
kinderen bij ons van harte welkom van 07.30 tot 18.30 uur, met een maximale afname van 11 uur per dag. 
Ophalen kan van 16.30 tot 18.30 uur. Een half uur eerder brengen of halen is altijd bespreekbaar en kan tot 48 
uur van tevoren worden aangegeven. Bespreek het alsjeblieft even met de vestigingsmanager.  
 
Voorschoolse opvang 
Vanaf 1 januari 2014 biedt ‘t Mereltje voorschoolse opvang aan op de Julianaschool, Damiaanschool, 
Rietakkerschool en de Wereldwijs. Van 7.00-7.30 uur tot 8.30 uur vangen we de kinderen op. Uiteraard 
brengen we ze op tijd naar hun eigen klas. Het tarief voor voorschoolse opvang is gelijk aan het bso-tarief.  

Niet op tijd op de opvang 
Onze openingstijden zijn van 07.30 uur tot 18.30 uur. We hebben de mogelijkheid dat ouders 48 uur op 
voorhand aangeven graag maximaal een half uur eerder of langer opvang te wensen. Hier kan dan rekening 
mee gehouden worden in de personele planning. Een ouder is te laat wanneer hij/zij na 18.30 uur het kind 
komt ophalen zonder hier, op voorhand een melding van te hebben gemaakt, binnen 48 uur. Wanneer jullie 
het niet hebben aangegeven en jullie kind wordt na 18.30 uur opgehaald zullen wij dit noteren. Dit is de 1ste 
keer dat jullie je kind te laat komen ophalen, omdat het een eerstekeer betreft geven wij een waarschuwing, 
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maar wij willen erop wijzen dat bij een 2de notitie wij  genoodzaakt zijn om een boete van € 50,- te incasseren*. 
Bij een 3de notitie zijn wij helaas genoodzaakt om een boete van € 100,00 te incasseren . Indien een ouder wel 
48 uur van tevoren een latere ophaaltijd heeft afgesproken (respectievelijk 18.45/19.00 uur) en onverhoopt 
toch later dan de afgesproken tijd zijn kind komt ophalen, dan zal naast de boete ook de tijd die de ouder te 
laat komt in rekening worden gebracht. Een ouder die de melding op tijd heeft doorgegeven, maar vervolgens 
toch later op de opvang is, zal de boete + extra tijd, die de ouder vervolgens te laat is, extra doorberekend 
krijgen.  
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1.7 Feestdagen 
 
Sluitingsdagen 
’t Mereltje is elk jaar gesloten op de volgende dagen: 

 Jaarlijkse studiedag (3 maanden van tevoren vernemen ouders deze datum via de MMM). 

 Tweede Paasdag. 

 Koningsdag. 

 Hemelvaart. 

 Tweede Pinksterdag. 

 Eerste en Tweede Kerstdag. 

 Kerstavond (vanaf 17.00 uur). 

 Oudejaarsdag (vanaf 17.00 uur). 

 Nieuwjaarsdag. 
 
Verjaardagen 
Verjaardagen worden klein gevierd op de groep van het kind. Er wordt voor het kind gezongen in de kring. ’t 
Uiteraard is er na het zingen een moment om een traktatie uit te delen. ’t Mereltje probeert de ouder zoveel 
mogelijk te stimuleren om te kiezen voor een gezonde traktatie. Mereltje hangt geen versieringen e.d. op. Dit 
om zoveel mogelijk de rust en structuur op de groep te bewaren. 
 
Bijzondere feestdagen 
Kinderopvang ‘t Mereltje besteedt niet standaard aandacht aan feestdagen. Dat wil zeggen dat wij de 
feestdagen niet verwerken in onze activiteitenkalender, maar dat we er wel bij stilstaan. 
 
’t Mereltje vindt dat dagen als Sinterklaas, Kerst, Pasen, Vaderdag en Moederdag, Valentijn en Koningsdag 
onder bijzondere feestdagen vallen. Wij doen dan het volgende met de kinderen: 

 Met Kerst, Sinterklaas en Pasen zingen we liedjes en ondernemen we kleine gerichte activiteiten met 
de kinderen. Denk aan: knutselen, koken en bakken. Er wordt hierbij gekeken naar de 
ontwikkelingsfase van het kind. Om de rust te bewaren op de groep kiezen wij ervoor om Sinterklaas 
en de Kerstman geen bezoek te laten brengen aan onze vestigingen.  

 In de week van Koningsdag organiseren we een sportieve dag met een variatie aan spelletjes.   

 Rond Vaderdag en Moederdag knutselen de kinderen altijd iets leuks voor hun ouders, om hen te 
laten stralen.  

 Ook aan Valentijn wordt gedacht. Dan besteden we extra aandacht aan de dierbaren van het kind. 
 
Eindfeest bso 
Voor alle bso-kinderen organiseren we jaarlijks een eindfeest. Zo gaan we samen op een leuke en gezellige 
manier de zomer in. De feestdatum en -tijden en een eventueel thema delen we tijdig met ouders.  
 
Laatste dag bij ‘t Mereltje 
Soms vertrekt een kind voortijdig van de groep, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing. Daar besteden we 
aandacht aan door middel van een klein afscheidsmoment. Daarnaast mag een peuter op de laatste dag van 
opvang, voor het ‘uitvliegen’ naar school, natuurlijk trakteren. We zetten het kind dan extra in het zonnetje en 
elk kind krijgt een eigen afscheidsmuts. 
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1.8 Personeel 
 
Al onze pedagogisch medewerkers hebben een gedegen opleiding gevolgd. Ze zijn bovendien in het bezit van 
een diploma kinder-EHBO en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Op iedere vestiging zijn minimaal 2 
bedrijfshulpverleners (BHV’ers) aanwezig met de vereiste diploma’s. Een uitgebreide functieomschrijving is na 
te lezen in Personeelsbeleidsplan van KOV ’t Mereltje.  
 
Op sommige locaties is er een groeps-/keukenhulp aanwezig. Een uitgebreide functieomschrijving vind je in 
ons Personeelsbeleidsplan.  
 
Partners 
In de zorg voor kind, ouder en medewerker werkt ’t Mereltje samen met verschillende partners, zoals: 

 Conformo onder begeleiding van orthopedagoog Margreth van der Sluis. 

 Kinderpsycholoog/gedragstherapeut Doranda Otten. 

 Manueeltherapeut Meine Veldman. 

 Bedrijfsarts Els Kuin. 
 
Op verzoek van ouders en/of medewerkers kan een afspraak worden ingepland met een van deze 
zorgprofessionals. Meer weten over hun diensten? Bel, mail of spreek ons even aan. 
 
Vertrouwenspersoon 
Voor onze vestigingen is een vertrouwenspersoon aangesteld. Wij bieden hiermee de mogelijkheid om op 
vertrouwelijke basis te spreken over verschillende onderwerpen. De vertrouwenspersoon is er zowel voor 
onze ouders als voor onze pedagogisch medewerkers. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk, deskundig en 
in bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). 
 
Contact: 
Margreth van de Sluis   
info@mereltje.nl   
 
Stage 
’t Mereltje biedt pedagogisch medewerkers in opleiding de mogelijkheid om stage te lopen in de praktijk. Een 
goede stageperiode draagt bij aan de kwaliteit van toekomstige medewerkers in de kinderopvang. Onze visie: 
de stagiaire van nu is de pedagogisch medewerker van de toekomst.  
 
Een goede stageperiode betekent: de stagiaire leert optimaal met de juiste leervoorwaarden en binnen het 
juiste leerklimaat. Zodat de stagiaire zich de kennis, houding en vaardigheden die horen bij het beroep van 
PM’er vanuit de praktijk eigen kan maken. Het is van belang dat persoonlijke en beroepsmatige competenties 
(gericht op het aanleren, verbreden en verdiepen van het vakgebied) gerealiseerd kunnen worden.  
 
Wil je hier meer over lezen? Lees dan ons Personeelsbeleidsplan.  
 
 

mailto:info@mereltje.nl
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2. Pedagogische doelstellingen en visie 

 
2.1 Doelstelling en visie 
 
Kinderopvang ’t Mereltje bestaat op dit moment (juli 2017) uit 5 kinderdagverblijven en 9 bso-locaties. Met 
ons team van 90 medewerkers (tussen 18 en 60 jaar) maken wij ons elke dag sterk voor ons gezamenlijke doel: 
jullie kind(eren) opvangen in een geborgen en huiselijke sfeer. Een sfeer waarin de emotionele en fysieke 
veiligheid van elk kind voorop staat.  
 
Samen spelen, leren en ontwikkelen. Ieder kind in zijn eigen tempo, elke dag weer met een glimlach.  
 
Vanuit welke visie werken al onze medewerkers? Met welke doelen brengen wij de zorg voor jullie kind(eren) 
in de praktijk?  En op welke ontwikkelingsaspecten richten we ons hierbij? In dit hoofdstuk lichten we dit alles 
uitgebreid toe. 
 
Pedagogische visie 
Kinderopvang ’t Mereltje wil voor ouders een partner zijn in de opvoeding en verzorging van hun kind(eren). 
Het gezin zien wij als het belangrijkste opvoedingsmilieu. ’t Mereltje stelt altijd – in het verlengde van het 
thuismilieu – de belangen en behoeften van het kind centraal. We werken daarbij ontwikkelingsgericht volgens 
de visie van pedagoog Riksen-Walraven: 
 
Kinderen leren en ontwikkelen zich niet alleen thuis en op school. Ook de kinderopvang speelt hierbij 
een belangrijke rol.  
 
Als ouders blijven jullie eindverantwoordelijk voor de opvoeding. Desondanks willen wij, in samenwerking met 
de ouders, een bijdrage leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van elk kind. “Je voelt je thuis bij ’t 
Mereltje” is en blijft daarom voor ons hét uitgangspunt in de zorg voor jullie kind(eren). 
 
Pedagogische doelen 
Alle vestigingen van ’t Mereltje, zowel kdv en bso, werken volgens eenzelfde formule. Natuurlijk zijn er 
onderlinge verschillen, maar wij werken altijd op basis van dezelfde uitgangspunten en procedures. Dat geeft 
ouders en kinderen de zekerheid dat in elke Mereltje-kinderopvang op dezelfde deskundige wijze wordt 
gewerkt. Ouders kunnen op ’t Mereltje rekenen als sterke, ondersteunende organisatie.  

 
Welke pedagogische doelen hanteren wij op de dagopvang en de buitenschoolse opvang? 

 Emotionele veiligheid. 

 Persoonlijke ontwikkeling. 

 Sociale ontwikkeling. 

 Kennismaking met normen en waarden. 

 
Onze overkoepelende doelstelling luidt dan ook:  
 
Het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen in de groep bevorderen en elk kind begeleiden bij het mooiste 
wat er is: het worden van zichzelf.  

 
Pedagogisch kader  
Met elke interactie bouwt een pedagogisch medewerker een vertrouwensrelatie op met een kind, waardoor 
hij of zij zich veilig voelt. Deze veiligheid vormt de basis voor een goed pedagogisch klimaat in de groep en een 
optimale ontwikkeling van het kind. Daarnaast spelen de interacties binnen de groep en in de groepsruimte 
een belangrijke rol.  
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Binnen ’t Mereltje werken we met de volgende ontwikkelingsaspecten om het welbevinden van elk kind te 
bevorderen: 

 Spraak- en taalontwikkeling 

 Motorische en lichamelijke ontwikkeling 

 Cognitieve en zintuigelijke ontwikkeling 

 Sociaal-emotionele ontwikkeling 

 Spelontwikkeling 

 Fantasie-ontwikkeling 

 Seksuele ontwikkeling 
 
Hoe ondersteunen wij de ontwikkeling van elk kind concreet? Op de volgende pagina’s lichten we dit per 
aspect uitgebreid toe. We richten onze blik in deze uitleg met name op de peuter.  
 
Spraak- en taalontwikkeling 
Prentenboeken kunnen de woordenschat helpen vergroten én kinderen zijn er vaak dol op. Samen een boekje 
lezen, een verhaal bedenken of lekker luisteren naar een verhaal. Ook de verschillende audio-mogelijkheden, 
zoals luisterboeken, leveren een bijdrage aan de spraakontwikkeling. Ook leuk: zelf foto’s maken van een 
voorwerp en daar samen woorden bij inspreken. 
 
Peuters gaan meer en meer begrijpen van wat er tegen hen wordt gezegd. Je merkt dit doordat je op vragen 
antwoord of een aansluitende reactie krijgt. Ook in de taalontwikkeling zijn veel onderlinge verschillen tussen 
kinderen. Deze verschillen zijn heel normaal. Wanneer een peuter van 2 jaar nog helemaal niets zegt, is het 
verstandig om als ouder navraag te doen bij bijvoorbeeld de huisarts of logopedist. Het kan komen doordat 
een kind minder goed hoort. Binnen ‘t Mereltje geven we zelf altijd het goede voorbeeld, want kinderen 
nemen onze taal over. Ze leren door middel van imitatie. Hierbij begrijpt het kind nog niet alles wat hij of zij 
nazegt; het gaat om het nazeggen op zich. 
 
Hoe doen we dit binnen ’t Mereltje? Door het organiseren van o.a. de voorleeskring, muziekkring, babbelkring 
en externe activiteiten (bijvoorbeeld een uitje naar de bibliotheek). 
 
Voorbeelden van activiteiten: 

 Kringgesprek. 

 Voorlezen in de kring of een-op-een. 

 Samen zingen. 

 Communicatie onderling: medewerker-kind en kind-kind. 
 
Motorische en lichamelijke ontwikkeling 
Met veel speelgoed oefent het kind ongemerkt de fijne motoriek. Bijvoorbeeld met puzzels, tekenen, muziek 
maken en inkleuren. Andere spellen trainen de oog-handcoördinatie. Denk bijvoorbeeld aan een spelletje 
waarbij kinderen zo snel mogelijk de voorwerpen van een bepaalde vorm of kleur moeten aanraken. Vanaf 2-
jarige leeftijd kun je zien dat de ontwikkeling van de fijne bewegingen een spurt neemt. Bij het lopen richt het 
kind zich meer op details. Ook zal hij willen leren drinken uit een beker en deze met twee handjes vastpakken. 
Hij gaat leren eten met een lepel en deze zelf naar zijn mond brengen. Draaien is een moeilijke beweging om 
te leren. Een kind leert dit door bladzijden in een boek om te slaan en dat gaat steeds gemakkelijker. 
 
Hoe doen we dit binnen ’t Mereltje? Door het creëren van o.a. een gezellig, huiselijk eetmoment. 
 
Voorbeelden van activiteiten: 

 Blazen door een rietje. 

 Bellen blazen. 

 Hockey Pockey-dans. 

 Bewegingsspellen met de dansdoek, zoals balanceren met een bal, ‘Golven van de zee’ of ‘Kat en muis’. 

 Creatieve activiteiten: scheuren, prikken, knippen, plakken, verven en tekenen. 

 Spelen met constructiemateriaal. 
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 Ketting rijgen van verschillende materialen (grof of fijn). 

 Ringwerpspel, kegels gooien, sjoelen, knikkeren. 

 Kraan open- en dichtdraaien.  

 Zelf handen wassen en afdrogen. 

 Zelf aan- en uitkleden, ook de knoopjes, de rits en de riem. Steeds een beetje beter en meer. 
 
Cognitieve en zintuigelijke ontwikkeling 
De cognitieve ontwikkeling van kinderen verloopt volgens verschillende theorieën in stadia. Zo is bekend waar 
kinderen op welke leeftijd (ongeveer) aan toe zijn. En dus zie je regelmatig dezelfde ‘succesvolle’ spelvormen 
terug voor bepaalde leeftijden. Zo wordt een bijdrage geleverd aan de cognitieve ontwikkeling. Voor kinderen 
van 2 tot 4 jaar zijn kennismakingsactiviteiten, herkenning van cijfers en letters, ‘matchen’ (koppelen, zoals bij 
Memory of Electro Junior) of op volgorde leggen een passende activiteit om aan te bieden. 
 
In het tweede levensjaar leert het kind dat hij zelf iets teweegbrengt. Dit is een stap in de richting van geloof in 
eigen kunnen. Een dreumes kan kleine opdrachtjes uitvoeren en geniet van complimentjes. Dit is ook 
belangrijk voor later op school. Op deze leeftijd gebruikt hij de dingen zoals ze bedoeld zijn: een haarborstel 
voor je haar, een bal om te rollen en tegenaan te schoppen en met een auto doe je rijspelletjes. 
 
Een peuter denkt uiteraard op een ‘peutermanier’. Herinneringen, fantasie en werkelijkheid lopen door elkaar 
heen; er is sprake van magisch denken. In deze fase gelooft een peuter dat wat hij denkt ook echt gebeurt. 
Soms kan dat een peuter bang maken en is de oorzaak van de angst moeilijk te achterhalen. We nemen de 
angst in ieder geval wél serieus en proberen erover te praten. Als een peuter leert om zijn angsten de baas te 
worden, dan heeft hij daar zijn hele leven wat aan. 
 
Voorbeelden van activiteiten: 

 Hockey Pockey-dans. 

 Met een dansdoek verschillende spelletjes doen. 

 Knippen, plakken, prikken, stempelen, vouwen, scheuren, tekenen en (vinger)verven. 

 Spelen met zand, water of scheerschuim. 

 Spelen met blokken, Lego, K’nex, Playmobil, Meccano of ander constructiemateriaal. 

 Ketting rijgen van verschillende materialen. 

 Puzzelen. 

 Spelen met een bouwdoos of een bouwplaat maken. 

 Koken en/of bakken. 

 Planten water geven. 
 
Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Bij opgroeiende jonge kinderen draait dit onder andere om de ontwikkeling van het geweten, gevoelens, de 
sociale ontwikkeling, de omgang met andere kinderen en egocentrisme. Veel van deze aspecten zien we terug 
in ‘verhalen’ die gebruikt worden in spelletjes. Denk bijvoorbeeld aan kusjes geven en kletsen met een 
figuurtje. Of bijvoorbeeld het ‘verzorgen’ van speelgoedbaby's of huisdieren. 
 
Vanaf ongeveer 2 jaar oud is het kind een peuter. Het kind ervaart dat hij/zij een eigen persoon is en 
ontwikkelt een eigen wil. Het omgaan met een kind komt steeds meer in het teken te staan van opvoeding, 
naast de verzorging. 
 
Een peuter is trots op zichzelf en denkt dat de wereld om hem draait. Het hoort bij de normale ontwikkeling 
dat een peuter verwacht dat alle aandacht op hem of haar is gericht. Hij of zij eist alle aandacht op, van 
iedereen en overal. Een peuter kan er niet goed tegen wanneer je met andere dingen bezig bent en kan erg 
kwaad worden wanneer je hem of haar geen aandacht geeft. 
 
Voorbeelden van activiteiten: 

 Nabootsen van de thuissituatie middels rollenspellen. 

 Poppenspel. 
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 Samen delen van materiaal tijdens spel, maar ook vriendjes delen. 

 Problemen oplossen en uitpraten. 
 
Spelontwikkeling 
Bij jonge kinderen vormt zich de spelontwikkeling en de creatieve ontwikkeling door de eigen fantasie, spelen 
en het maken van tekeningen. Er zijn veel spellen die zo op creatieve wijze een bijdrage leveren aan de 
spelontwikkeling. 
 
Voorbeelden van activiteiten: 

 Kralen rijgen. 

 Puzzelen. 

 Kasteel of huis bouwen (2D wordt uiteindelijk 3D). 

 Bewegingsspelletjes: ‘Schipper mag ik over varen’, ‘Zakdoekje leggen’, ‘Annemaria koekoek’ enz. 
 
Fantasieontwikkeling   
Imitatie en fantasie gaan samen: eten maken in het keukentje, luiers verschonen bij de poppen, theedrinken 
aan tafel. Bij oudere peuters zijn verkleedspullen, het ‘strijkijzer’ en huishoudelijke materialen geliefd. De 
oudsten willen met alles helpen: bij het verzamelen van bladeren in de tuin, met afwassen, bij het 
schoenenpoetsen en ramen zemen. 
 
Elke peutergroep heeft een logeerbeer of -pop met daarbij een rugzakje of reiskoffertje met bijbehorend 
schriftje. De beer of de pop gaat mee naar huis; ouders en kinderen kunnen hun belevenissen met foto’s laten 
zien via het schriftje. Als de beer of pop uit logeren is geweest, wordt het logeerpartijtje in de kring met de 
kinderen besproken.  
 
Voorbeelden van activiteiten: 

 Poppenkast spelen. 

 Doktertje- of tandartsrollenspelen. 

 Treintje rijden (met de stoelen achter elkaar). 

 Verkleden. 

 Rollenspelen met poppen of knuffels.  
 
Seksuele ontwikkeling  
2 tot 4 jaar 
Tussen het tweede en vierde jaar ontwikkelt het kind zijn identiteit. Het kind ontdekt dat het een persoon is 
anders dan alle andere personen en noemt zichzelf vaker ‘ik’. Het wordt zich bewust van zichzelf en het eigen 
lichaam. Ook kan het kind erg nieuwsgierig zijn naar andere blote lichamen. In het begin zal het ongegeneerd 
kijken naar het lichaam van andere kinderen en volwassenen, bijvoorbeeld door bij een ander kind de broek 
naar beneden te trekken. Als kinderen merken dat grote mensen dat niet goed vinden, gaan zij dit verpakken 
in spelletjes, zoals vadertje-en-moedertje, doktertje of baby’tje krijgen.  
 
Tussen het tweede en vierde jaar ontwikkelt zich ook de sekse-identiteit. Dat betekent dat een kind weet of 
het een jongetje of een meisje is. Zodra het kind zich daar bewust van is, zal het zich vaak gaan gedragen als 
een jongetje of een meisje.  
 
Tot slot bereikt een kind op deze leeftijd ook een mijlpaal in de taalontwikkeling. Het gaat veel waarom-vragen 
stellen. Ook kan het veel vieze woorden gaan zeggen. Zeker als volwassenen daar boos of ongemakkelijk op 
reageren, is dit een leuk spelletje. 
 
3 tot 4 jaar 
Vanaf het derde jaar kan een kind regels en sociale normen leren. Ouders kunnen hun kind leren dat er 
situaties zijn waarin het vastpakken van de eigen geslachtsdelen wel of niet gepast is, zonder het kind of zijn 
gedrag af te keuren. “Ik snap dat het lekker voelt, maar dat doen we niet in de supermarkt. Straks als je op je 
eigen kamertje bent, mag dat wel.” 
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Voorbeelden van activiteiten: 

 Vader-en-moedertje: rollenspel met ook knuffelen en eventueel een kus op initiatief van het kind 

 Doktertje: het lichaam onderzoeken. 

 Tijdens het verschoon-/plasmoment elkaars lichaam bekijken op initiatief van de kinderen. 

 Boeken over en/of prenten van het menselijk lichaam bekijken: inwendig (slokdarm, maag, spieren enz.) 
of uitwending (buik, billen, benen, huid enz.). 

 
2.2 Pedagogisch klimaat en opvoedingsdoelen 
 
Elk contact tussen kinderen en medewerkers is een bijzonder moment. Het is een moment van overdracht en 
communicatie (zowel verbaal als non-verbaal). In de omgang met kinderen werken wij met de Gordon-
methode: elk kind wordt door ons gezien als een individu. Elk individu doet dingen goed en fout. Daarin laten 
we elkaar heel. Het kind is niet stout, maar doet iets stouts. Het gedrag wordt afgekeurd, nooit het kind. 
 
De basis voor de houding van onze medewerkers richting de kinderen: 

 Zij stralen plezier en enthousiasme uit. 

 Zij zijn vertrouwd bij de kinderen; kinderen moeten zich geborgen en veilig voelen bij de 
medewerkers. 

 Zij werken met een structuur die open staat voor de persoonlijke behoefte van ieder kind. 

 Zij spreken elk kind aan op hun gedrag, passend bij hun leeftijd en individuele behoeften. 

 Zij stralen vertrouwen uit naar de kinderen, collega’s en ouders. 

 Zij veroordelen niet op gedrag, uiterlijk, leeftijd, geloof of geslacht. 
 
Verticale opvang vs. peutergroep 
Is een kind 2 tot 4 jaar? Dan kunnen ouders besluiten om met hem of haar over te stappen naar de 
peutergroep. Hier worden leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden. Dat wil zeggen: de dagindeling is gericht 
op het stimuleren van de ontwikkeling die past bij de leeftijdsfase van het kind. Daarbij kijken we uiteraard 
waar het kind aan toe is en waar het behoefte aan heeft. Op die manier kunnen alle kinderen zich optimaal 
ontwikkelen in de groep. 
 
De kinderen mogen dus van 0 tot 4 jaar op de verticale groep blijven. Daarnaast biedt ’t Mereltje echter de 
mogelijkheid om over te stappen naar de peutergroep van 2 tot 4 jaar. De assistent-leidinggevende van de 
locatie bespreekt samen met de PM’er van de groep de voorkeur van de ouders. Hierbij staat de ontwikkeling 
van het kind centraal. 
 
Verticale groep 
In onze verticale groepen worden kinderen van 0 tot en met 4 jaar opgevangen: 

 Een kind kan de hele voorschoolse periode onder de hoede van dezelfde groepsleiding blijven.  

 De jonge kinderen leren van oudere kinderen en de oudere kinderen leren om de jongere kinderen te 
helpen.  

 Een dreumes die wat minder goed meekomt, kan spelen met de babymaterialen. En kinderen die zich 
sneller ontwikkelen, kunnen zich optrekken aan de oude ontwikkelingsfase/kinderen. 

 Kinderen leren rekening houden met elkaar en worden gestimuleerd in hun sociale vaardigheden. 

 Achterstanden in de ontwikkeling vallen minder op bij de kinderen onderling. Hierdoor worden de 
bewuste kinderen minder snel een buitenbeentje. 

 Broertjes en zusjes kunnen op één groep worden opgevangen, waardoor er een sterker gezinsverband 
ontstaat. Een nabootsing van de thuissituatie. 

 
Peutergroep 
Onze peutergroepen zijn zo samengesteld dat de groepsleiding goed kan inspelen op het ontwikkelingsniveau 
van elk kind en specifiek kan ingaan op de behoeftes en interesses van de groep. Wanneer een kind achter 
blijft in zijn ontwikkeling of juist aan een hogere uitdaging toe is, kan hier eerder en specifieker op worden 
ingespeeld worden: 



  
 

 
 

Versie 1- juli 2017                                   Pedagogisch beleidsplan                                                                                      
14   

 

 Het aanbod van activiteiten en spelmateriaal kunnen goed op de ontwikkelingsfase van de 
kinderen worden afgestemd. Dit geldt ook voor de groepsregels. 

 Kinderen kunnen op hun eigen niveau aan diverse activiteiten deelnemen. Een 2-jarige die al toe 
is aan een peuterspelletje kan met 3-jarige peuters meedoen – en andersom. De medewerkers 
delen de kinderen per ontwikkelingsgebied in bij de groep waarmee het kind de meeste 
aansluiting heeft. Zo hoeft niemand op zijn tenen te lopen en voelt elk kind zich uitgedaagd. Er 
wordt een aanbod op maat gerealiseerd. 

 Kinderen hebben meer vriendjes in dezelfde leeftijd en kunnen daardoor meer spelen op hun 
eigen niveau. Er is een bredere keuze voor hen. 

 De groep blijft een uitdaging voor de kinderen. De kinderen zullen zich niet snel vervelen of 
uitgekeken raken. 

 Ouders kunnen gerichter ervaringen uitwisselen, evenals herkenbare problemen én oplossingen. 
 
Normen en waarden 
Kinderopvang ‘t Mereltje biedt een bredere weerspiegeling van de samenleving dan het gezin en de nabije 
omgeving, Hierdoor komen kinderen in aanraking met andere aspecten van de cultuur en de diversiteit die 
onze samenleving kenmerkt. Onze groepsbezetting biedt daarom, als aanvulling op de socialisatie in het gezin 
en de samenleving, heel eigen mogelijkheden tot socialisatie en cultuuroverdracht. 
  
Om de normen en waarden binnen onze maatschappij zo helder en passend mogelijk te maken gaan wij met 
de kinderen zo uitgebreid mogelijk in op de thema's (zelf-)acceptatie, ruimte en bevrijding van oordelen, zodat 
er een veilige ruimte ontstaat om te zijn wie je bent. Met deze manier van werken proberen we te bereiken 
dat alle kinderen gelijk zijn en elkaar als gelijke zien. Het geeft kinderen een stevig fundament waarop ze 
vanuit eigen kracht en zelfvertrouwen hun leven leren opbouwen. Vooral een kind dat eventueel extra 
begeleiding nodig heeft, geeft dit gedachtegoed inzicht en extra ondersteuning. Het geeft elk kind het 
vermogen om te voelen dat hij of zij niet anders is dan ‘gewone’ kinderen en ook niet anders wordt gezien. 
  

“Ik ben oké. Jij bent oké. Wij zijn samen oké zoals we zijn.” 
 

2.3 Extra pedagogische aandacht  
 
KOV ‘t Mereltje is toegankelijk voor alle kinderen. We bieden ieder kind een passende vorm van opvang aan, 
waarbij het welbevinden en de individuele behoefte en mogelijkheden van het kind voorop staan.  
 
KOV ’t Mereltje staat in principe open voor alle kinderen, ook kinderen met een beperking, achterstand of 
ziekte, die extra zorg vragen. Daarbij kunnen kinderen ook iets bijzonders meemaken, waardoor we voor korte 
duur extra aandacht geven. Denk aan: 
 

 Geboorte broertje of zusje. 

 Overlijden van een gezinslid. 

 Bijten. 

 Ontwikkelingsachterstand, ziekte of beperking; kinderen met een ‘rugzakje’. 

 Time-out. 

 Pesten. 

 Extra drukke kinderen. 

 Vermoeden kindermishandeling. 
 
We bespreken de bovenstaande situaties hierna kort. Aan de onderwerpen pesten, de omgang met drukke 
kinderen en vermoeden kindermishandeling besteden we extra aandacht. 
 
Geboorte broertje of zusje 
De pedagogisch medewerksters van de groep bespreken op de groep dat er een baby op komst is en welk 
kindje een broertje/zusje krijgt. Wanneer de baby geboren is vertellen ze er ook over in de groep en wordt er 
eventueel een verhaaltje over voorgelezen. Het kindje mag op de groep trakteren.  
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De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat er met de groep een boekje gemaakt wordt. Alle kinderen van 
de groep mogen dan een tekening maken voor in het boekje. Dit geboorteboekje wordt dan met een 
knutselwerk van de 'grote' broer/zus, een slabbetje en een bad eendje ingepakt. 's Avonds krijgt vader dit 
felicitatie pakketje mee naar huis. 
 
Overlijden van een gezinslid  
Ouders lichten de pedagogisch medewerker en/of de assistent leidinggevende in. De pedagogisch medewerker 
of assistent leidinggevende vangt ouder en kind op 's morgens. Met ouder(s) wordt besproken of ze willen dat 
er aandacht aan besteed wordt. Het kindje wordt dan extra in de gaten gehouden door de pedagogisch 
medewerkers en krijgt de extra zorg die het nodig heeft op dat moment. Er zijn boekjes om voor te lezen in de 
groep of alleen aan het kindje. De pedagogisch medewerker kan dan de kinderen leren dat dit ook kan 
gebeuren en hoe je er dan mee om kunt gaan. De ouders wordt de vraag gesteld wat wij als bedrijf voor ze 
kunnen betekenen. Er is begrip voor de situatie en indien nodig wordt er extra opvang voor het kindje 
geboden. Ouder(s) krijgt/krijgen een bos bloemen van het bedrijf toegestuurd.  
 
Bijten  
Het is bekend dat baby’s vooral oraal zijn ingesteld en daarom aan alles sabbelen en happen. Hun mond is nu 
eenmaal een belangrijk instrument om te ontdekken hoe iets voelt. Een twee-, drie- of vierjarige bijt meestal 
uit frustratie of boosheid, maar dat hoeft niet altijd. Jonge kinderen reageren vooral lichamelijk op deze 
onlustgevoelens, simpelweg omdat ze nog onvoldoende taal tot hun beschikking hebben om zich in woorden 
te kunnen uitdrukken. Meestal verdwijnt dit gedrag dan ook vanzelf als een peuter of kleuter zich goed genoeg 
met woorden kan uitdrukken. 
 
Daarnaast speelt temperament een belangrijke rol; de ene peuter maakt wel gebruik van bijt-, schop- en sla-
technieken, het andere kind doet dat niet. Bij sommige kinderen slaat de boosheid juist naar binnen; ze 
trekken zich terug of worden stil. Ook blijken er duidelijke verschillen te zijn in hoe een kind reageert op het 
stellen van grenzen. Tenslotte spelen er soms ook (tijdelijke) omgevingsfactoren mee, zoals de komst van een 
broertje of zusje. 
 
Kinderen leren wat goed of fout is vooral van hun ouders, verzorgers en oudere broertjes of zusjes. Het goede 
voorbeeld geven is dus belangrijk, want een kind kopieert de normen en waarden die je als ouder in de praktijk 
brengt. Dit is een langdurig leerproces, waarbij een peuter langzaam leert welk gedrag wel en niet onder de 
noemer ‘goed’ valt.  
 
Hoe reageert onze pedagogisch medewerker wanneer een kind bijt? 

 Zeg niet dat het kind stout is, maar benoem zijn/haar gedrag en wat je hierin vervelend vindt. 

 Vertel aan het kind wat je niet wilt (bijten) en waarom je dat niet wilt. Probeer direct te zorgen voor 
afleiding. 

 Maak je niet te druk om wie de ‘schuldige’ is wanneer kinderen elkaar in de haren vliegen, maar maak wel 
duidelijk dat je niet wilt dat ze elkaar pijn doen. 

 Corrigeer het kind als hij iets doet wat je niet wilt, maar voorkom dat je zelf agressief gedrag laat zien. 
Terugbijten onder het mom van “Voel zelf maar eens hoe het voelt” is uit den boze, omdat je dan met 
agressie op agressie reageert. 

 Waarschuw het kind één of twee keer. Luistert hij/zij niet, geef hem/haar dan een time-out. Dat wil 
zeggen dat je hem optilt en uit de situatie haalt. Zet hem/haar – gedurende een minuut of drie – ergens 
apart zodat hij/zij geen aandacht krijgt. Ga daarna naar hem/haar toe en maak het weer goed.  

 Geef het ongewenste gedrag niet teveel aandacht en blijf rustig. 
 
Dit alles betekent niet dat we het toelaten dat een kind bijt. We grijpen in en proberen de situatie voor beide 
partijen in goede banen te lijden.  
 
Ontwikkelingsachterstand, ziekte of beperking; kinderen met een ‘rugzakje’ 
Onze kinderopvang is toegankelijk voor alle kinderen. We bieden ieder kind een passende vorm van opvang 
aan, waarbij het welbevinden en de individuele behoefte en mogelijkheden van het kind voorop staan.  
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KOV ’t Mereltje staat in principe open voor alle kinderen, ook kinderen met een beperking, achterstand of 
ziekte, die extra zorg vragen. Bij aanmelding van het kind, wordt in samenspraak met ouders een zorgvuldige 
afweging gemaakt of plaatsing van het kind haalbaar is. Voorwaarde is dat onze medewerkers de gewenste 
ondersteuning kunnen bieden en dat het geen nadelige gevolgen heeft voor de groep.  
 
Om zowel kind, ouder en medewerker zo goed mogelijk te ondersteunen, zal om de 3 maanden een evaluatie 
plaats vinden met de ouder, medewerker van de groep en de vestigingsmanager. De kwaliteitsmanager zal 
door de vestigingsmanager op de hoogte worden gehouden. Is er een behoefte vanuit de ouder, medewerker 
of vestigingsmanager dat de kwaliteitsmanager bij de evaluatie aanwezig is, zal de kwaliteitsmanager bij de 
evaluatie aanwezig zijn. 
 
Soms blijkt echter in de praktijk, dat het ondanks onze aandacht en zorg, niet altijd mogelijk is een kind in een 
van onze groepen te blijven opvangen. Dan zal - in het belang van het kind – een doorverwijzing gedaan 
worden naar een vorm van opvang, die beter aansluit bij de ontwikkeling van het kind. 
 
Daar waar nodig ondersteunen we de pedagogisch medewerkers bij het bieden van deze passende opvang, 
aan kinderen die extra zorg nodig hebben. Je kunt hierbij denken aan de inzet van een verpleegkundige bij 
sondevoeding, of een (ortho)pedagoog bij ontwikkelingsachterstand, enz. 
 
We werken hierbij samen met verschillende partners zoals Conformo onder begeleiding van orthopedagoog 
Margreth van de Sluis, kinderpsycholoog/gedragstherapeut Doranda van Otten en manueeltherapeut Meine 
Veldman. 

Time-out  

Ten eerste mag een time out nooit gebruikt worden als straf, maar enkel om het kind even te laten nadenken 
over zijn of haar gedrag. Dit wordt per kind individueel bekeken, hoe hier het beste mee om te gaan. Als het 
gedrag van het kind niet correct is, spreken we het kind daar op ooghoogte op aan. Vervolgens vertellen we 
het kind dat dit de eerste waarschuwing is en ook waarom we het kind de waarschuwing geven.  

Wanneer het kind na de eerste waarschuwing weer in zijn gedrag vervalt, krijgt het nog een tweede 
waarschuwing; Hierbij geven we ook duidelijk op ooghoogte aan dat wanneer dit gedrag zich nogmaals 
herhaalt het een time out krijgt om na te denken over wat het gedaan heeft. Is een time out nodig dan 
vertellen we het kind duidelijk op ooghoogte waarom het kind een time out krijgt.  
 
Voor de time-out zoekt de medewerker een veilige en rustige plek voor het kind. Dit kan een stoeltje zijn, maar 
ook een plekje op de grond waar geen andere uitdaging aanwezig is. Het kind zit er om even na te denken. 
Hoelang het kind een time out krijgt is afhankelijk van de leeftijd. Bij 1,5 jaar 1 minuut, 2 jaar: 2 minuten, bij 3 
jaar: 3 minuten enz. Een time out gebruiken we pas vanaf 1,5 jaar. Tot slot vertellen we het kind ook duidelijk 
dat het moet blijven zitten, totdat wij het van het time out plekje komen halen. 
 
Wanneer de minuut of minuten voorbij is/zijn, rond de pedagogisch medewerker die het kind een time-out 
heeft gegeven, het proces ook weer af met het kind. We herhalen naar het kind waarom hij/ zij een time-out 
heeft gekregen. Leg het kind duidelijk uit wat niet mag, maar vooral wat we graag willen zien/ wat wel mag. 
Positief benaderen werkt altijd beter en motiverend. Op de peutergroep informeren we bij het kind of het zelf 
kan reproduceren wat er mis is gegaan en hoe we het een volgende keer anders kunnen aanpakken. Daarna 
zullen de pedagogisch medewerker en het kind gezamenlijk ‘sorry’ zeggen als dit nodig is. Dan mag het kind 
gewoon weer gaan spelen. 
 
Het is heel belangrijk dat een time out consequent gebruikt wordt. Alle pedagogisch medewerkers behoren 
van deze procedure op de hoogte te zijn, alsook invalskrachten, vakantiekrachten en stagiaires. 
 
Ons uitgangspunt is om het kind altijd eerst te waarschuwen, als blijkt dat één of meerdere waarschuwingen 
niet werken, is het goed om het kind even uit zijn (spel)gedrag/situatie te halen. 
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2.4 Pesten: preventie 

Pedagogisch medewerkers passen afspraken en omgangsregels toe in concreet gedrag. Op deze wijze wordt 
kennis omgezet in de vaardigheid om positief met elkaar om gaan. Het voorkomen van pesten is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Pedagogisch medewerkers zijn in staat om pesten te signaleren. Zij nemen 
hierin duidelijk een stelling.  

De manier waarop we omgaan met (on)gewenst gedrag: signaleren, belonen en bespreken. De manier waarop 
we ouders en kinderen kennis laten maken met deze aanpak, wordt tijdens een persoonlijk gesprek 
behandeld. Dit kan tevens een onderdeel zijn van de oudergesprekken. Wanneer het nodig is dat er een 
gesprek plaatsvindt met onze pedagoog of psycholoog, gaat dit in overleg met de ouder. 

De 10 gouden regels 
Hoe gaan we wel én niet met elkaar om bij ’t Mereltje? Dat leggen we vast in de 10 gouden regels: 

1. Je beoordeelt anderen niet op hun uiterlijk. 
2. Je sluit een ander kind niet buiten. 
3. Je komt niet zonder toestemming aan de spullen van een ander kind. 
4. Je scheldt een kind niet uit en verzint geen bijnamen. 
5. Je lacht een ander kind niet uit. 
6. Je bedreigt elkaar niet en je doet elkaar geen pijn. 
7. Je accepteert een ander kind zoals hij of zij is. 
8. Je bemoeit je niet met een ruzie door zomaar partij te kiezen. 
9. Als je samen ruzie hebt, praat je het eerst uit, lukt dit niet dan vraag je hulp aan de pedagogisch 

medewerkers. 
10. Als je ziet of merkt dat een kind wordt gepest, vertel je dit aan de pedagogisch medewerker. Dit is 

geen klikken! 
 
Pestgedrag herkennen en voorkomen 
Signalen 

 Altijd een bijnaam, nooit een eigen naam noemen. 

 Zogenaamd leuke opmerkingen maken over een groepsgenoot – die in de kern niet écht leuk zijn. 

 Een groepsgenoot voortdurend ergens de schuld van geven. 

 Beledigen. 

 Opmerkingen maken over huidskleur, kleding, haardracht en/of andere uiterlijke kenmerken, zoals 
beugel, bril enz. 

 Persoonlijke eigendommen kapot maken. 

 Isoleren, buitensluiten 

 Slaan of schoppen. 

 Schelden of schreeuwen. 
 
Kenmerken 

 Bewust iemand kwetsen of kleineren. 

 Het gebeurt herhaaldelijk, systematisch en langdurig (het stopt niet vanzelf). 

 Een ongelijke strijd: de pester ligt altijd ‘boven’. 

 De pester heeft geen positieve bedoelingen: hij/zij wil pijn doen, vernielen of kwetsen. 

 Pesten gebeurt meestal door een groep (pester, meelopers en supporters) tegenover een geïsoleerd 
slachtoffer. 

 Een vaste structuur. 

 De pesters zijn meestal dezelfden, evenals de slachtoffers. 
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Gevolgen 

 De gevolgen kunnen (zowel lichamelijk als geestelijk) pijnlijk en ingewikkeld zijn en ook heel lang 
naslepen, 

 Het is niet gemakkelijk om tot betere relaties te komen.  

 Het herstel verloopt moeizaam.  

 Isolement en grote eenzaamheid bij het gekwetste kind, maar ook bij de pester en de meelopers. 

 De groep lijdt onder een dreigend en onveilig klimaat. 

 Iedereen is angstig en wantrouwt elkaar, is weinig open of spontaan en telt weinig of geen echte 
vrienden binnen de groep. 

 
Curatieve aanpak: als er tóch wordt gepest 
Pesten gebeurt meestal stiekem en buiten het gezichtsveld van de medewerkers. Het is belangrijk dat het aan 
de pedagogisch medewerker wordt gemeld door ouders, groepsgenoten of andere betrokkenen. Als het 
pestgedrag zichtbaar is, of door onderzoek (bij vermoeden of horen van anderen) wordt bevestigd, worden 
vanaf het begin aantekeningen gemaakt in het kinddossier van alle betrokkenen.  
 
De gepeste ondersteuning geven 

 De gepeste serieus nemen en aangeven dat je actie gaat ondernemen. 

 Medeleven tonen, luisteren en vragen: door wie en hoe er wordt gepest. 

 Nagaan hoe het kind zelf reageert, wat doet hij/zij voor tijdens en na het pesten. 

 Indien nodig laten we het kind zien hoe het soms ook anders kan reageren. 
Nagaan welke oplossing het kind zelf wil. 

 De sterke kanten van het kind benadrukken. 

 Stelling nemen t.a.v. het pesten: het gedrag afkeuren. 
 
De pester stoppen 

 In gesprek aangeven dat je het gedrag afkeurt, zoeken naar de reden van het pesten. 

 Laten inzien wat het effect van zijn/haar gedrag is voor de gepeste. 

 Excuses laten aanbieden. 

 Aangeven dat de pester zich moet houden aan de afspraken en omgangsregels. 

 Eventuele sancties bespreken. 

 Afspraken maken over gedragsveranderingen. 

 Naleving van deze afspraken: goed bespreekbaar maken en houden. 

 De pester helpen om andersoortig gedrag te laten zien, positief gedrag waarderen. 

 De pester helpen problemen op te lossen. 
 
Meelopers aanspreken 
De meeloper is een passieve pester en medeplichtig. Blijft op afstand en doet niets om het pesten te stoppen. 
Hij/zij neemt het niet op voor het slachtoffer, lacht mee met de pester vooral ook omdat hij/zij bang is zelf 
gepest te worden.  

 Bespreken in de groep en stimuleren dat de kinderen zelf hun standpunt bepalen. 

 Bespreken dat meedoen veelal leidt tot verergering van het probleem. 

 Laten inzien wat het effect is voor de gepeste. 

 Aangeven dat pestgedrag geen klikken is, je vraagt alleen hulp bij zaken die je zelf niet (meer) kunt 
oplossen. 

 Attenderen op de gedrags- en omgangsregels. 
 
Dossier aanleggen 
De pedagogisch medewerker maakt een verslag in het kinddossier over de betreffende situatie en de gevolgde 
aanpak. Ouders/verzorgers van de gepeste en de pester worden op de hoogte gebracht van de feiten. 
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Wanneer het pesten blijft doorgaan 
Als het pesten doorgaat, gaan we activiteiten ondernemen waarin alle vijf betrokken partijen (gepeste, pester, 
meelopers, pedagogisch medewerkers en ouders) aandacht krijgen, het zogenoemde vijfsporenbeleid. 
 
Hulp aan het gepeste kind 
Adviezen: probeer bespreekbaar te maken waarom het kind gepest wordt; gesprekken met ouders eventueel 
samen met locatiemanager en/of pedagoog/psycholoog; plan van aanpak maken. 
 
Aanpak van het gedrag van de pester 

 Straffend gesprek voeren, omdat hij geen veiligheid heeft geboden en ondanks de 
verzoeken/verboden toch met het pesten is doorgegaan. 

 Gesprekken met ouders met de pedagogisch medewerker, eventueel samen met locatiemanager 
en/of met de pedagoog/psycholoog. Ouders kunnen het gedrag van hun kind niet ontkennen. 
Gegevens liggen vast in het kinddossier. 

 Probleemoplossend gesprek voeren door pedagogisch medewerker eventueel samen met 
locatiemanager en/of met pedagoog/psycholoog. Onderzoeken wat de reden voor het pestgedrag 
kan zijn: (weinig aandacht ouders, ouders corrigeren gedrag niet, zelf gepest zijn, reactie op bepaalde 
smaak-, geur- en kleurstoffen, slecht voorbeeld van ouders of andere volwassenen; blootstelling aan 
geweld via TV of computerspelletjes). Als de oorzaak enigszins duidelijk is, kan de pedagogisch 
medewerker proberen de gevoeligheid van de pester voor wat hij met het gepeste kind uithaalt te 
vergroten. 

 Plan van aanpak maken, aangeven wat er van de pester wordt verwacht en wat er zal gebeuren als 
hij/zij niet stopt. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend door het kind, 
zijn/haar ouders/verzorgers, de pedagogisch medewerker en de locatiemanager. 

 
Aanpak van de meelopers 

 Maken van duidelijke afspraken via gesprekken. 

 Gemaakte afspraken worden – na een van tevoren vastgestelde termijn – gecontroleerd. 

 Er wordt contact opgenomen met de ouders/verzorgers van deze kinderen. 

 Nauwkeurige verslaglegging. 
 
Pedagogisch medewerkers 

 Gemaakte afspraken worden aan de medewerkers doorgegeven. 

 Tijdens de maandelijkse werkoverleggen vindt collectieve controle op de gemaakte afspraken plaats 
(afspraken worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld) 

 De pedagogisch medewerker moet informatie hebben over achtergrond, signalen, gevolgen, oorzaken 
en aanpak. 

 
Ouders 

 Worden goed geïnformeerd en betrokken bij verdere activiteiten om het pesten te stoppen. 
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2.5 Omgaan met drukke kinderen 
 
Zorgen voor een goede voorbereiding 
Onze pedagogisch medewerkers staan altijd met z’n tweeën op de groep. Daar maken we goed gebruiken van. 
We zorgen dat we de (mid)dag beginnen met een plan: wat gaan we doen? We bespreken de kinderen die 
mogelijk meer aandacht eisen. Geven we een consequentie aan een kind, dan melden collega’s dit aan elkaar. 
We zorgen dat we hier altijd samen achterstaan, zodat een kind niet iets wél mag van de ene PM’er en niet 
van de andere. Dit geeft duidelijk aan het kind. 
 
Gewenst gedrag verduidelijken 
We belonen kinderen met gerichte complimenten. Kortom, we benoemen wat er goed gaat, zodat het kind dit 
gedrag of deze activiteit vaker zal laten zien. Als een kind dat normaal snel boos wordt in een situatie ineens 
op een gewenste manier omgaat met zijn emoties, is het belangrijk om dit te benoemen. Reageert hij of zij op 
een niet-gewenste manier, dan benoemen we zijn/haar emotie en help hem/haar een manier te vinden om 
zich beter te uiten. 
 
Zorgen voor structuur en duidelijkheid  
Gezelligheid, leuke onverwachte dingen doen en lol hebben zijn van groot belang, maar er moet op de groep 
wel een basis zijn van structuur en duidelijkheid. De kinderen moeten weten wat van hen verwacht wordt – en 
wat niet.  
 
Zeker de wat oudere kinderen (vanaf zo’n 7 jaar) geven wij bewust verantwoordelijkheden in het nadenken 
over: wat is nodig om het gezellig te krijgen én houden op de groep? Als zij zelf meedenken over wat belangrijk 
is in de groep, houden ze zich hier ook makkelijker aan.  
 
Met oudere kinderen bespreken wij bijvoorbeeld wat het woord ‘respect’ betekent. Daar vallen automatisch 
veel belangrijke ‘regels’ onder: hoe ga je wel en niet met elkaar om? Op deze manier hoeven we niet over 
regels te praten, maar kunnen we elkaar na deze bespreking wel vragen of iets wel of niet respectvol is. We 
herhalen regelmatig wat hierover met de kinderen is besproken. 
 
Omgaan met storend gedrag 

 Allereerst zorgen we dat we de aandacht krijgen van het kind. We lopen naar hem of haar toe en 
brengen onszelf op ooghoogte.  

 We zorgen ervoor dat we een rustige tem houden. Soms werkt fluisteren zelfs nog beter. 

 Geef aan met welk gedrag het kind op moet houden en geef ook aan welk gedrag je dan wel verwacht 
te zien. 

 We vertellen ook wat de consequentie is wanneer het storende gedrag zich nogmaals voordoet. Komt 
het weer voor? Dan houden we ons ook aan de consequentie die is gesteld.  

 Is een kind heel erg boos? Dan gaan wij niet in discussie. Als kinderen zo in hun emotie zitten, komt er 
meestal niet veel binnen. Hij of zij kan dan beter even (apart) gaan kalmeren. Daarna kunnen wij met 
hem of haar praten over wat er is gebeurd.  

 
Werken aan sociale vaardigheden  
Met het kind bespreken we bijvoorbeeld wat belangrijk is als iemand aan het woord is: elkaar aankijken, niet 
door elkaar heen praten, luisteren enz. Of wat je kunt doen als iemand niet wil dat de ander meespeelt: vragen 
om een reden, voorstellen om samen een ander spel te gaan doen, iemand anders zoeken om mee te spelen 
enz.  
 
We oefenen met het geven van complimenten aan elkaar. Dit doen we ook tijdens het buitenspelen. We 
vragen bijvoorbeeld of de kinderen tijdens het buitenspelen willen opletten wat anderen goed doen. Als ze 
weer binnen zijn, bespreken we dit. Met teamspellen (zoals voetbal) is dit een goede manier om aan de 
samenwerking te werken. Of we maken een knutselwerkje voor een ander met een kaartje erbij met een 
complimentje. 
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Ook oefenen we samen het zeggen van ‘sorry’: kijk de ander aan, noem zijn naam, zeg ‘sorry’. Als het per 
ongeluk ging, zeg je dat erbij. Bedenk een oplossing om het weer goed te maken.  
 
Lichaamsgerichte oefeningen 
Yoga en mindfulness zijn op dit moment dé manieren om (bewust) te ontspannen. Nu en dan kiezen we leuke, 
hierop geïnspireerde ontspanningsoefeningen voor de kinderen. Op deze manier ontstaat er een leuke 
binnenactiviteit waarbij de kinderen ook nog eens werken aan ontspanning en rust.  
 
Ieder kind is uniek  
Tijdens ons werk als PM’er bouwen we een band op met de kinderen. We gebruiken hierbij humor en doen 
verschillende activiteiten met de kinderen. Ieder kind is uniek, dus we zorgen dat we regelmatig met alle 
kinderen apart kletsen: hoe heeft hij of zij het op de kinderopvang? En wat zou hij of zij graag willen doen?  
 
We beseffen: drukke of anderszins uitdagende kinderen zijn dit soms (of vaak?) niet voor niets. Daarom 
onderzoeken we samen hoe de dag was, hoe het thuis gaat enz. We bekijk bovendien ook wanneer het wél 
goed gaat. Wat is er op dat moment anders dan op de momenten dat het minder goed gaat? Wat gebeurt er 
vlak voordat het ‘mis’ gaat? Kunnen we daar iets aan veranderen een volgende keer? 
 
De ouders niet vergeten 
Ouders kunnen de beste tips of ideeën hebben over druk of moeilijk gedrag van hun kind. We proberen dus 
altijd te zorgen voor een goede terugkoppeling, zowel op goede als op moeilijkere dagen.  
 
2.6 Opvallend of afwijkend gedrag 
 
Eens in de zoveel tijd maken we ons zorgen over een kind, maar kunnen we de vinger er niet goed op leggen: 
wat is er echt aan de hand? Hoe gaan we als kinderopvang om met zo’n situatie? Welke maatregelen worden 
er genomen? In dit hoofdstuk lichten we het toe. 
 
Wanneer vertonen kinderen afwijkend gedrag? 
Een kind… 

 Komt niet goed mee in de groep. 

 Eet niet goed. 

 Kan zich niet goed verwoorden. 

 Huilt onnodig veel. 

 
Welke stappen moeten er worden ondernomen?  
1. De PM’er licht de vestigingsmanager in.  
2. De PM’er van de groep observeert (middels de WIS-methode*) het kind en maakt hier een verslag van. 
3. De PM’er bespreekt de observatie met de vestigingsmanager. Als de vestigingsmanager de observatie kan 

bevestigen wordt de ‘case’ in het vestigingsmanager overleg besproken waar de kwaliteitsmanager bij 
aanwezig is.  

4. Wanneer de kwaliteitsmanagers en de ouders akkoord geven, mag er contact opgenomen worden met 
één van onze ondersteunde disciplines.  

5. Het kind zal door één van onze ondersteunende disciplines worden geobserveerd of behandeld. KOV ’t 
Mereltje zal hier binnen 2 weken een terugkoppeling op krijgen aan de hand van een verslag en 
telefonisch contact. Het contact loopt via de vestigingsmanager, die de kwaliteitsmanager op de hoogte 
houdt.  

6. Het observatieverslag en de conclusie worden door de vestigingsmanager gedeeld met de ouder en de 
pedagogisch medewerkers van de groep van het kind. Daarbij worden er ook handvaten mee gegeven.  

7. Om de 3 maanden vindt er een evaluatie plaats met de ouder, medewerker van de groep en de 
vestigingsmanager.  

8. De kwaliteitsmanager wordt door de vestigingsmanager op de hoogte gehouden. Is er de behoefte vanuit 
de ouder, medewerker of vestigingsmanager dat de kwaliteitsmanager bij de evaluatie aanwezig is, dan is 
de deze aanwezig. 
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Wanneer lichten wij ouders in?  
’t Mereltje staat voor een open communicatie naar de ouders en wil daarom ouders bij stadium 4 inlichten. 
Hebben 2 medewerkers dezelfde visie op dit onderwerp, dan is de kans groot dat de observaties van deze 
medewerkers correct zijn.   
 
Voordat de observatie plaatsvindt, vraagt de VM’er een gesprek aan met de ouders.  Hier wordt een 
gesprekverslag van gemaakt en de ouders moeten – voordat ’t Mereltje handelt – akkoord geven voor de 
observatie of behandeling. 
 
*WIS-methode  
 
Doel 
De kinderen gepland en ongepland observeren om hun welbevinden en ontwikkeling te monitoren in de 
volgende situaties: 

 Kind gedraagt zich anders op de groep – door pesten, onzekerheid enz. 

 Signaal vanuit ouders/ of door een andere ouder. 

 Kind toont afwijkend gedrag. 

 Kind toont sociaal afwijkend gedrag. 

 Kind toont fysiek afwijkend gedrag. 

 Kinderen die door onze orthopedagoog of psycholoog worden geobserveerd. 
 
Waarom? 
Om het wel welbevinden en ontwikkeling van de individuele kinderen te volgen en te registeren. Aan de hand 
van deze observaties worden kinderen besproken tijdens het groepsoverleg, worden gesprekken met ouders 
gevoerd en, indien van toepassing, wordt het protocol signaleren opgestart. 
 
Werkwijze 
Bij Kinderopvang ‘t Mereltje observeren we kinderen waar wij zelf of juist de ouders extra zorg over hebben. In 
combinatie met de informatie van ouders krijgen we zo een totaalbeeld van het welbevinden van het kind. 
Vallen er dingen op? Dan bespreken de vestigingsmanager en de aanwezige pedagogisch medewerkers dit kort 
met elkaar en aan het einde van de dag met de ouders.  
 
We bespreken dan of dit gedrag een incident is en of het problemen voor het kind zelf of voor andere kinderen 
oplevert. Ook spreken we af of we dit samen in de gaten moeten houden, actie gaan ondernemen en zo ja, 
welke actie? Mocht de ouder een 10-minutengesprek hebben aangevraagd, dan worden deze observaties 
gebruikt tijdens het gesprek met ouders.  
 
Daarnaast zetten we deze extra observaties vaker in, wanneer er daarvoor aanwijzingen zijn in het gedrag van 
een kind. Als kinderen extra (gepland) worden geobserveerd, dan bespreken wij dit altijd met ouders. 
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2.7 Vermoeden kindermishandeling 
 
Kind als leidraad 
Signaleren pedagogisch medewerkers of ouders ‘afwijkend’ gedrag bij een kind? Dan kan er meer aan de hand 
zijn. Daarom volgen wij in deze ongelukkige en mogelijk ernstige situatie het volgende protocol. Dit bestaat uit 
2 stappenplannen bij vermoeden van kindermishandeling: door ouders of door een medewerker. 
 
Wettelijke verplichtingen en contactpersonen 

 Vertrouwenspersoon: sinds 1 juli 2013 heeft ’t Mereltje een eigen vertrouwenspersoon. Margreth van 
de Sluis is er zowel voor ouders als voor medewerkers. Zij is bereikbaar via info@conformo.nl. 

 Vierogenprincipe: ’t Mereltje werkt met het vierogenprincipe dat uitgebreider wordt beschreven in dit 
Pedagogisch beleidsplan, zie 4.3 Vierogenprincipe Wet Kinderopvang. 

 Opendeurenbeleid: ’t Mereltje heeft een opendeurenbeleid dat uitgebreider wordt beschreven in dit 
Pedagogisch beleidsplan, zie 4.3 Vierogenprincipe Wet Kinderopvang 

 Vertrouwensinspecteur: door het Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid is er een 
vertrouwensinspecteur aangesteld. De inspecteur is zowel door ouders, werknemers als het 
managementteam bereikbaar via 0900 111 3111. Hij/zij kan je adviseren over de verder te nemen 
stappen bij het vermoeden.  

 Ongewenst omgang: aanvullend op dit beleid en ter voorkoming van (het vermoeden van) 
kindermishandeling door ouder of medewerker kent ’t Mereltje een klachtenprocedure voor 
ongewenste omgangsvormen1. Dit met als doel alles bespreekbaar te maken en zo signalen eerder te 
herkennen.  

 
Vermoeden van kindermishandeling door ouders: stappenplan 
Bij een vermoeden neemt de desbetreffende pedagogisch medewerker in de eerste instantie contact 
opnemen met de vestigingsmanager. De vestigingsmanager neemt dit op met het managementteam. Het 
managementteam gaat een gesprek aan met de kinderpsycholoog van ‘t Mereltje om het vermoeden neer te 
leggen en samen te evalueren over de stappen die ondernomen moeten worden. 
 
Verder haalt KOV ’t Mereltje, indien noodzakelijk, advies uit het protocol zoals opgesteld door het 
Expertisecentrum voor Jeugd, Samenleving en Opvoeding. We volgen het volgende stappenplan bij vermoeden 
van mishandeling, zie ook www.kindermishandeling.nl. 
 
1. Pedagogisch medewerker heeft een vermoeden 

• Observeer en leg vast. 
• Onderzoek naar onderbouwing. 
• Leg waarnemingen voor bij VM-er. 

 
Verantwoordelijkheid bij de PM’er. 
 
2. PM’er bespreekt het onderbouwde vermoeden met de leidinggevende 

• Bespreken informatie. 
• VM-er overlegt het in het vestigingsoverleg. 
• Plan van aanpak wordt gemaakt door VM en MT. 

 
Verantwoordelijkheid bij VM’er en MT. 
 
3. Plan van aanpak uitvoeren 

• Consulteren VEILIG THUIS. 
• Consulteren kinderpsycholoog. 
• Bespreken van de resultaten. 

 
Verantwoordelijkheid bij de VM-er en MT. 

                                                             
1 Zie ons Personeelsbeleidsplan 

mailto:info@conformo.nl
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4. Beslissing nemen 

• De vermoedens zijn na overleg met de betrokkenen niet bevestigd. Hierna blijft het kind wel enige tijd 
extra geobserveerd. 

• Het MT gaat samen met de leidinggevende in gesprek met de verzorger(s) 
• Het vermoeden van kindermishandeling blijkt na het gesprek met de verzorger(s) gegrond. 
• Er ontstaat een crisissituatie. 

 
Verantwoordelijkheid bij de VM’er en MT. 
 
5. Handelen 

• Wanneer de vermoedens na overleg met de betrokkenen niet zijn bevestigd: vernietig de 
werkaantekeningen en sluit de zaak af.  

• Wanneer na gesprek(ken) met verzorger(s) duidelijk is dat verzorger(s) ook bezorgd zijn, verwijs de 
verzorger(s) door naar bureau Jeugdzorg 

• Wanneer er na overleg met verzorger(s) ernstige twijfel blijft bestaan spreek een extra 
observatieperiode af. 

• Wanneer het vermoeden van kindermishandeling na het gesprek met de verzorger(s) gegrond blijkt, 
wordt er een melding gedaan bij het VEILIG THUIS. 

• Wanneer er een crisissituatie ontstaat, wordt er gemeld bij politie of crisisdienst bureau Jeugdzorg. 
 
Verantwoordelijkheid bij MT. 
 
6. Evaluatie 

• Evalueer het proces en de procedure. 
• Stel zo nodig afspraken bij. 
• Registreer. 

 
Verantwoordelijkheid bij MT en VM’er. 
 
7. Nazorg 

• Blijf alert op het welzijn van het kind. 
• Blijf signalen en zorgen melden bij het VEILIG THUIS. 

 
Verantwoordelijkheid bij de PM-er en VM’er. 
 
Vermoeden van kindermishandeling door pedagogisch medewerker: stappenplan 
 
Maatregelen naar aanleiding van een melding 
In alle gevallen wordt de directeur zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Deze is gehouden alle noodzakelijke 
maatregelen te nemen ten aanzien van: 

• Regelen van opvang van kind en ouders. 
• Afschermen van het kind van de mogelijke dader. 
• Het instellen van een onderzoek. 

 
1. Het regelen van opvang van kind en ouders 

• Voor de opvang en steun voor het kind wordt een beroep gedaan op een instelling (GGD) die hierin 
gespecialiseerd is. 

• In overleg met ouders en GGD wordt bezien of de opvang in het kindercentrum kan worden 
gecontinueerd dan wel dat er een andere oplossing moet worden geboden. 

• Het kindercentrum informeert ouders over de mogelijkheid aangifte te doen bij de politie. 
• De directeur houdt contact en toont betrokkenheid en informeert de ouders regelmatig over de 

voortgang van het onderzoek en andere zaken die voor de ouders van belang zijn. 
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2. Afscherming van het kind van de mogelijke dader 
• De directeur beslist in het belang van de afscherming van het kind van de mogelijke dader, of de 

vermeende dader hangende het onderzoek op non-actief wordt gesteld of wordt geschorst. 
• Het verdient aanbeveling om voor de betrokken medewerker een contactpersoon aan te wijzen en de 

betrokken medewerker erop te wijzen waar steun verkregen kan worden buiten het kindercentrum. 
 
3. Instellen van een onderzoek 

• De directeur draagt zorg voor een zorgvuldige procedure van onderzoek en legt een dossier aan. 
• Bij het interne onderzoek laat het kindercentrum zich adviseren door de politie. Zo mogelijk na 

raadpleging van de ouders besluit het kindercentrum of eerst een intern onderzoek wordt gedaan of 
onmiddellijk aangifte wordt gedaan bij de politie. Ouders kunnen natuurlijk ook los van de directeur 
beslissen onmiddellijk aangifte te doen. In het geval van aangifte bij de politie vindt het 
instellingsonderzoek plaats in nauw overleg met de politie. 

• De directeur stelt binnen maximaal 2 werkdagen na de melding een commissie van onderzoek in. De 
commissie bestaat uit 3 personen, 2 interne en 1 extern deskundige. De leden van de 
onderzoekscommissie hebben een geheimhoudingsplicht uit hoofde van hun verantwoordelijkheid als 
lid van de commissie van onderzoek. 

• De commissie voert het intern onderzoek uit en adviseert de directeur op grond van de resultaten van 
het onderzoek over de te nemen maatregelen. 

• De termijn voor intern onderzoek bedraagt maximaal 3 weken. 
 
Procedure van onderzoek 

• De commissie vraagt de ouders de door hen bemerkte reactie van het kind weer te geven. Indien het 
kind in staat is om zelf de toedracht te verwoorden, wordt altijd na overleg met de ouders, het kind 
door de commissie gehoord. Hierbij wordt er zorg voor gedragen dat dit door een daartoe deskundige 
gebeurt. 

• De onderzoekscommissie hoort de betrokken medewerker. De toedracht van zaken volgens de 
medewerker wordt vastgelegd. De medewerker wordt geïnformeerd over het verder verloop van de 
procedure. 

• De commissie voert binnen maximaal 2 weken nadat zij is ingeroepen gesprekken met alle betrokken 
personen. Op basis van deze eerste gesprekken adviseert de commissie de directeur over de te 
nemen voorlopige maatregelen voor het kind en de medewerker, voor zover dit nog niet is gebeurd. 

• Van de gesprekken wordt een schriftelijk verslag gemaakt, dat door de geïnterviewde moet worden 
goedgekeurd. 

• Alle verslagen worden gebundeld en voorzien van advies overhandigd aan de directeur. Deze 
informatie is geheim. 

 
Maatregelen naar aanleiding van het onderzoek 

• Wanneer de directeur constateert dat er op grond van het verrichte onderzoek geen aanleiding is aan 
te nemen dat seksueel misbruik heeft plaatsgevonden, wordt de betrokken medewerker die voor de 
duur van het onderzoek geschorst is of op non-actief gesteld, door de directeur van de instelling in er 
in zijn functie hersteld. In een dergelijke situatie kan het in het belang van de medewerker of in het 
algemeen belang wenselijk zijn de betreffende medewerker binnen de organisatie over te plaatsen. 

• De directeur kan besluiten tot het geven van een schriftelijke waarschuwing, onder mededeling dat 
herhaling arbeidsrechtelijke gevolgen heeft. 

• Wanneer de directeur constateert dat er op grond van het verrichte onderzoek aanleiding is om aan 
te nemen dat seksueel misbruik heeft plaatsgevonden, neemt de directeur maatregelen van 
arbeidsrechtelijke aard, zoals ontslag wegens een dringende reden op grond van art. 677 en art. 678 
boek 7 BW, of ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter (art. 685 boek 7 BW) 

• De directeur doet, wanneer het rapport van de onderzoekscommissie hiertoe aanleiding geeft, 
formeel aangifte van seksueel misbruik bij de politie en het Openbaar Ministerie. 
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3. Praktische zaken op de opvang 

 
3.1 Kindje ziek?  
 
Als een kind ziek wordt op de kinderopvang, dan volgen we ons ziektebeleid. Zo is het belangrijk om te weten: 
heeft een kind 38,5°C koorts? Dan dient hij of zij te worden opgehaald van ‘t Mereltje, zodat het kind thuis kan 
uitzieken. Lees alles over ziekte op de opvang en onze maatregelen in het Ziekte- en vaccinatiebeleid. Je vindt 
deze op de locatie of op onze website: www.mereltje.nl. 
 
3.2 Pedagogisch werkplan bso en pedagogisch werkplan peutergroep  
 
Aanvullend op dit pedagogisch beleidsplan hebben wij een werkplan opgesteld voor 2 zeer belangrijke 
doelgroepen: bso-kinderen en peuters. Wij hebben hiervoor gekozen, omdat elke bso een andere 
structuur/omgeving en invulling heeft. Dit is ook het geval met de peuter(plus)groep. Benieuwd naar de 
werkplannen? Vraag deze op via info@mereltje.nl of lees ze op onze website. 
 
3.3 Wennen en spelen op de peutergroep 
1 Doel en strekking 
Ouders en kinderen informeren over hoe, wanneer en waarom kinderen voordat ze de overgangsleeftijd 
hebben bereikt, af en toe gaan wennen op de peutergroep. Ouders hebben hier zeggenschap over. Het laten 
wennen op de peutergroep gebeurd alleen maar na onderling overleg en goedkeuring van de ouders. In dit 
stuk staat o.a. omschreven wanneer dit overleg plaatsvindt en met wie. 
 
2 Inleiding  
Kinderopvang ’t Mereltje heeft op alle locaties zogeheten peutergroepen. Deze groepen zijn voor kinderen in 
de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De peutergroep is in twee leeftijdsgroepen te vedelen. Een groep van 2-3 jaar. En 
een groep van 3-4 jaar. De groepsverdeling zal wel afhankelijk zijn van het totaal aantal kinderen in deze 
leeftijdscategorie (op de des betreffende locatie). 
Er worden andere activiteiten met de kinderen ondernomen om ze, op een speelse manier, te laten wennen 
aan het naar school gaan. Kinderen worden zelfstandiger aangesproken en aangestuurd. De autonomie van 
het kind wordt bevorderd. 
 

 Het omschrijven van het doel van de peutergroep geeft een helder inzicht in het pedagogisch denken 
en handelen van de pedagogisch medewerkers. Tevens met deze kennis sturen pedagogisch 
medewerkers soms kinderen die al meer autonoom zijn af en toe naar de peutergroep om te 
‘snuffelen aan de toekomst’. Uiteraard in overleg met de ouders. 

 
2.2 Verantwoordelijkheden 
Alle pedagogisch medewerkers zijn verplicht om zich te houden aan dit beleid en dragen zorg uit voor een 
goede toepassing hiervan. 
 
 3 Gezondheid en Risicomanagement 
Alle pedagogisch medewerkers zijn verantwoordelijk voor het respecteren van de gezondheid en 
veiligheidsrisico’s op de verticale groepen en op de horizontale groepen. Dit om de dagelijkse veiligheid te 
garanderen.  
 

 Wekelijks wordt gecontroleerd op algemene veiligheid (denk aan splinters, kapotte of losse 
onderdelen) 

 Wekelijks of maandelijks wordt alles gewassen/schoongemaakt 
 
4 Uitvoering 
Als een Ped. Medewerker vind dat een kind meer behoefte heeft aan autonomie of meer behoefte krijgt aan  
uitdagingen buiten het vaste dagritme op de dagopvang groepen, gaat het in overleg met de ouders. Overleg 
vindt dus plaats tussen de vaste Ped. Medewerker van het kind en beide ouders (zowel vader als moeder 
moeten akkoord zijn). Doel van het gesprek is; mag het kind af en toe naar een peutergroep om alvast te 
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wennen. Gaan de ouders akkoord? Elke keer als het kind naar een peutergroep gaat voor een dag(deel) wordt 
dit per keer gecommuniceerd aan de ouder die brengt. Mochten de ouders niet akkoord gaan dan gaat het 
kind niet naar de peutergroep tot dat ouder en Ped. Medeweker overeengekomen zijn, wat het beste is voor 
het kind.  
 
Communicatieschema tussen ouders en Ped. Medeweker 

 Ped. Medewerker denkt dat kind rijp is om te wennen/spelen op de peutergroep, er wordt een 
gesprek gepland voor wel of geen goedkeuring 

 Kind gaat naar de peutergroep, gesprek tussen Ped. Medewerker verticale groep, Ped. Medewerker 
peutergroep en ouder voor overdracht en vragen 

 Kind gaat naar school, eind gesprek met Ped. Medewerker peutergroep waarbij tevens de overdracht 
formulieren voor de basisschool worden ingevuld. 

 
 
3.4 Aanvraag van extra dagen en ruildagen 
 
De mogelijkheid tot het aanvragen van ruildagen of extra dagen is een extra service die ’t Mereltje biedt aan 
ouders. Het aantal ruildagen of extra dagen is ongelimiteerd. De formele aanvraag dient te worden gedaan via 
het ouderportaal; ga hiervoor op onze website naar Mijn Mereltje. 
 

 Ouders kunnen via het ouderportaal een verzoek indienen. 

 Vervolgens wordt gekeken of er op die dag plek is op de groep, waarna ouders een reactie per e-mail 
ontvangen. 

 Tijdens de duur van de overeenkomst tussen ouders en kinderopvang ‘t Mereltje mogen er 
ongelimiteerd aanvragen voor extra dagen of ruildagen worden ingediend. 
Ruildagen: een opvangdag kan worden geruild binnen een periode van twee weken. Met andere 
woorden: de gewenste opvangdag valt in de twee weken voor of na de huidige opvangdag. 

 Ruildagen worden maximaal een maand en minimaal twee dagen van tevoren (vóór de te ruilen dag) 
aangevraagd bij de vestigingsmanager van de locatie. 

 Extra dagen: een aanvraag voor een extra dag moet minimaal 48 uur van tevoren worden ingediend. 
Wordt er na de aanvraag toch afgezien van de extra dag dan kan deze geannuleerd worden tot het 
moment dat de dag officieel is goedgekeurd. Gebeurt dit niet, dan wordt de dag alsnog in rekening 
gebracht. In noodgevallen is er altijd de mogelijkheid tot overleg; samen wordt bekeken of er ruimte 
is om het kind te plaatsen op zijn/haar eigen groep of (in overleg met de ouder) op de tweede 
stamgroep.  

 Ruilen of extra opvang is gebonden aan het kind en zijn/haar eigen groep of (met toestemming van de 
ouder) zijn/haar tweede stamgroep. Ruilen of extra opvang is dan ook alleen mogelijk als er op de 
betreffende dag plek beschikbaar is. 

 Ruilen of extra opvang is alleen mogelijk voor zover dit binnen de wettelijke kaders is toegestaan, zie 
hiervoor de Wet Kinderopvang.  

 Ruilen met officiële nationale feestdagen en de studiedag is niet mogelijk. Omdat ’t Mereltje op deze 
dagen is gesloten, is er tevens geen mogelijkheid tot extra opvang. Dit met uitzondering van de 
feestdagen die in de bso-vakanties vallen.  

 Het welzijn van het kind staat voorop. Wanneer wij merken dat een kind hinder ondervindt van de 
ruildagen of extra dagen, dan bespreken we dit met de ouders/verzorgers. In dit geval is het 
goedkeuren van ruildagen of extra dagen niet vanzelfsprekend.  
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3.5. Eten en drinken  
 
Smakelijk eten, smakelijk eten. Hap, hap, hap… We beginnen voor het eten met handjes wassen en het zingen 
van een of meer liedjes aan de eettafel. Daarna eten we gezamenlijk de maaltijd. Zo’n ritueel is belangrijk, 
want het geeft het kind duidelijkheid en rust. Kinderen herkennen het moment van aan tafel gaan; sommigen 
gaan al klaar zitten in afwachting van wat komen gaat. Andere kinderen worden juist baldadig en verstoppen 
zich nog even, maar zitten kort daarna heel tevreden aan tafel. Na het eten worden alle mondjes en handjes 
gewassen en mogen de kinderen van tafel. 

In de ochtend eten we samen fruit. O.a. appels, peren en bananen (seizoensgebonden) zijn iedere dag vers 
aanwezig. Voor de kleintjes (tot 1,5 jaar) maken we fruithapjes klaar. De grotere kinderen (tot en met 3 jaar) 
krijgen stukjes fruit. Na het fruit krijgen de kinderen water. 

Binnen ’t Mereltje bieden we de kinderen als lunch (kdv) of om 17.00 uur (bso) een warme maaltijd (bso tegen 
meerprijs) of broodmaaltijd aan. De gewenste maaltijd kan aan de pedagogisch medewerkers worden 
doorgegeven. De lunch bestaat uit een uitgebalanceerde, gevarieerde warme maaltijd met water of verse 
volkoren boterhammen met melk. Het beleg is afgestemd op wat kinderen graag eten. We bieden 
verschillende soorten beleg aan, zodat kinderen kennis kunnen maken met verschillende smaken. De grotere 
kinderen worden gestimuleerd in het maken van keuzes en het nemen van initiatief: “Mag ik nog een 
boterham met…?” De eerste boterham wordt met hartig beleg gesmeerd. De overige boterhammen mogen 
met zoet.  

Soms is er een feestelijk hapje als lunch: tosti’s, knakworstjes of een pannenkoek. Dat vinden de kinderen 
heerlijk. Uiteraard blijft dit een uitzondering. Naast het eten krijgen de kinderen een (tuit)beker met melk of 
water.  
 
Lees meer over voeding op het kdv en de bso in het beleidsstuk Werkwijze en protocol Veiligheid en 
Gezondheid. 
 
Schijf van Vijf en dagkeuze: hoe werkt het? 
De producten buiten de Schijf van Vijf verschillen sterk van elkaar. Daarom werken we op ‘t Mereltje nu met 
producten uit de Schijf van Vijf én met dagkeuzeproducten. Denk bij de dagkeuze aan: pure chocopasta, halva-
jam, kokosbrood en appelstroop. Af en toe bieden wij een klein tussendoortje aan dat buiten de Schijf van Vijf 
valt. Zoals een klein koekje, biscuitje, speculaasje, ontbijtkoek, soepstengel, rijstwafel, creamcracker of een 
handje rozijnen. 
 
Hoe ziet ons assortiment broodbeleg eruit? 
In overleg met de vestigingsmanagers van de locaties hebben wij in 2017 nieuw broodbeleg getest. De 
onderstaande soorten beleg zijn toen als positief ervaren door onze kleine fijnproevers, die tijdens de pilot 
periode zelf uit meer dan 20 soorten broodbeleg hebben mogen kiezen. Zie voor hoeveelheden en verdere 
toelichting Werkwijze en protocol Veiligheid en Gezondheid.  
 
Schijf van Vijf 

 Bruinbrood. 

 Zachte (dieet)margarine. 

 (Seizoens)fruit, zoals banaan, appel en peer; geprakt of in kleine stukjes. 

 (Seizoens)groente, zoals tomaat, worteltjes en komkommer; in schijfjes of kleine stukjes. 

 Sandwichspread naturel. 

 (Light) zuivelspread. 

 Smeerbare geitenkaas. 

 Hummus. 
 

Dagkeuze 

 Halva-jam. 
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 Kokosbrood. 

 Pure chocoladepasta. 

 Appelstroop. 
 

Wat drinken we bij ’t Mereltje? 
Wij schenken melk, water of thee (zonder suiker) in plaats van limonade. Zijn kinderen nog niet gewend aan 
water of thee? Dan lengen we het water aan met een beetje diksap. Dit bouwen we vervolgens stapje voor 
stapje af. 
 
Trakteren bij ’t Mereltje 
Is er iets te vieren? Dan kan zowel een niet-eetbare traktatie als een eetbare traktatie worden aangeboden. 
Wij vinden het belangrijk dat de eetbare traktaties zo gezond mogelijk zijn. We vragen ouders dan ook om 
traktaties zo klein mogelijk te houden en niet te calorierijk te maken. Voor traktatie-ideeën adviseren wij de 
ouders de volgende website vol leuke tips: www.gezondtrakteren.nl. 
 
Bij speciale gelegenheden bieden wij zeer incidenteel snoep aan. Wij proberen de hoeveelheid suiker, zout en 
verzadigd vet die kinderen dan binnenkrijgen voor zover mogelijk te beperken.  
 
Flesvoeding 

 Op de eerste dag van het kindje wordt met de ouders besproken of hun kind borstvoeding of 
flesvoeding krijgt. Dit wordt opgenomen op de bijzonderhedenlijst van de groep. 

 De afgekolfde borstvoeding leveren ouders voldoende gekoeld of ingevroren (in kleine porties) aan op 
het kinderdagverblijf. Deze voedingen dienen voorzien te zijn van sticker met naam en datum. We 
geven ouders het advies om de voeding tijdens het vervoer in een koeltas te bewaren. Anders wordt 
deze niet voldoende koud bewaard. 

 Klaargemaakte flesvoeding of gekookt water (dat per fles moet worden toegevoegd) met afgemeten 
poederbakje moet door de ouders van sticker met naam en datum worden voorzien.  

 Alle soorten voeding en evt. poederdoosje worden in de ochtend direct in het midden van de koelkast 
weggezet. 

 
Kortom, zowel borstvoeding als poedermelk dient voorzien te zijn van een naamsticker en datumsticker. Zijn 
deze niet toegevoegd, dan kunnen wij de voeding niet geven aan het kind.  
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4. Veiligheid en gezondheid 

 
4.1 Veiligheids- en gezondheidsmanagement 
 
Per vestiging is een veiligheidsverslag en gezondheidsverslag beschikbaar. Door deze zo realistisch en 
uitgebreid mogelijk in te vullen, proberen wij eventuele risico’s te verkleinen en zorgen wij voor een gezond 
leefklimaat voor jullie kind(eren). De verslagen worden jaarlijks (minimaal 2 keer per jaar) geüpdatet. Tevens 
beoordelen de VM’er en PM’ers dagelijks of er bepaalde risico’s zijn die zo nodig zo snel mogelijk worden 
opgepakt. Ook vindt er 2 keer per jaar een RIE-vergadering plaats (1 keer lokaal en 1 keer centraal) om het 
veiligheidsverslag en gezondheidsverslag te bespreken en zo nodig aan te passen. RIE staat voor risico-
inventarisatie en evaluatie. 

 
4.2 Achterwacht 
 
Een achterwacht is iemand die in geval van nood ingeschakeld kan worden. Een achterwacht is noodzakelijk 
wanneer een pedagogisch medewerker (tijdelijk) alleen op de groep staat, zodat er altijd back-up is in geval 
van calamiteiten. Er zijn 2 verschillende soorten achterwacht die in de praktijk van toepassing kunnen zijn in de 
kinderopvang:  
 

 Tijdens de 3-urenregeling moet er een andere volwassene aanwezig zijn in het pand wanneer een 
pedagogisch medewerker alleen op de groep staat.  

 Wanneer een pedagogisch medewerker een hele dag alleen op de vestiging mag staan (bijvoorbeeld 
één pedagogisch medewerker voor vier aanwezige baby's), moet duidelijk zijn wie op dat moment als 
achterwacht fungeert. Deze persoon hoeft niet per se in het pand te zijn. In het laatste geval* wordt 
bij het bepalen van een passende achterwacht doorgaans de aanrijtijd van een ambulance 
aangehouden. 
 

*Op de dagopvang van ’t Mereltje komt deze situatie niet voor. Er zijn altijd minimaal 2 volwassenen in het 
pand aanwezig. De achterwacht is dus altijd gegarandeerd. Op de buitenschoolse opvang het voorkomen dat 
de pedagogisch medewerker alleen op de vestiging staat en dat er een persoon buiten het pand fungeert als 
achterwacht. In dat geval is er altijd contact mogelijk met de school of woningbouw. De locatie van de 
kinderopvang is op één minuut loopafstand. Hier kunnen we naartoe lopen als we nog met z’n tweeën staan óf 
naartoe bellen via de school of woningbouw. Daarnaast hebben we in dit geval een achterwacht geregeld die 
binnen de aanrijtijd van een ambulance op de locatie aanwezig kan zijn.  

4.3 Vierogenprincipe Wet Kinderopvang  
 
Ons uitgangspunt is altijd om op de groepen van jullie kind(eren) twee of meer medewerkers aanwezig te 
hebben. Het is zelfs zo dat sinds 2013 medewerkers in de opvang enkel alleen op de groep mogen staan 
wanneer een andere medewerker kan meeluisteren via de babyfoon of meekijken vanuit een aansluitende 
ruimte.   
 
Hoe gaat ’t Mereltje hier in de praktijk mee om? 

 Sommige groepen hebben op de woensdag en de vrijdag (minder dan) 6 kinderen, waardoor er op de 
groep maar 1 medewerker aanwezig is. Bij voorkeur maakt ’t Mereltje dan de keuze om groepen 
samen te voegen. Hierbij wordt rekening gehouden met het stamgroepenbeleid.  

 Alle groepen zijn voorzien van ramen en hebben tussendeuren (die gedurende de dag geregeld open 
staan), zodat de medewerkers kunnen zien wat er in andere ruimtes gebeurt. Ook zijn een aantal 
wanden van glas, zodat medewerkers goed zicht kunnen houden op de kinderen. Op deze manier 
staan onze medewerkers er nooit helemaal alleen voor. 
Uitzondering: groep Biggetje/Kalfje op onze vestiging aan de Groenekanseweg en Kruisbes op de 
Choisyweg. Hier wordt de groep wanneer nodig zoveel mogelijk samengevoegd om te voorkomen dat 
er slechts 1 medewerker op de groep staat. 
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 Babyfoons worden ingezet wanneer medewerkers alleen op de groep staan en/of tijdens 
slaapmomenten. Op deze manier luisteren collega’s altijd me.  

 Er is elke dag een extra persoon in het pand aanwezig die kan meekijken en/of -luisteren. Denk aan: 
de vestigingsmanager, keukenmedewerker, medewerker technische dienst, stagiaire of conciërge. 

   
4.4 Veiligheid in de praktijk 
 
Personeel  

 Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG): alle medewerkers, vrijwilligers, stagiaires enz. binnen KOV ’t 
Mereltje zijn in het bezit van een VOG. Een VOG toont aan dat hun gedrag in het verleden geen 
bezwaar vormt voor het werken met kinderen. Op VOG’s van ons personeel is bovendien een digitale 
continuscreening van toepassing. Zo is het document altijd up-to-date.  

 Al het personeel krijgt jaarlijks de training Signaleren Kindermishandeling. Zo pogen wij het 
onderwerp bespreekbaar te houden en elk personeelslid in staat te stellen om juist en tijdig te 
handelen. 

  
Beveiliging 

 De (tussen)deuren op onze vestigingen zijn voorzien van een toegangssysteem met cijfercode. De 
deurcode wordt twee keer per jaar gewijzigd en is enkel bedoeld voor ouders. Deze mag niet worden 
doorgeven aan derden. 

 Tijdens de werkuren van de pedagogisch medewerkers mag er op de groep geen mobiele telefoon 
worden gebruikt. 

 Foto’s en of andere digitale beelden worden beschermd gebruikt. 

 Wekelijks komt de kwaliteitsmanager langs op alle locaties om de kwaliteit op concrete punten te 
controleren. 

 
KOV ’t Mereltje vindt het belangrijk dat alle ouders weten: wij beseffen dat jullie ons jullie meest kostbare 
bezit toevertrouwen – jullie kind(eren). Als ouders mogen jullie van ons verwachten dat wij deze zorg elke dag 
zo goed en professioneel mogelijk in de praktijk brengen. 
 
Open communicatie  
Medewerkers, ouders en kinderen van ’t Mereltje streven naar een open communicatie tussen alle partijen. 
Onze medewerkers proberen wij hierin te trainen en te sturen door o.a. studiedagen of bijscholing aan te 
bieden. Tijdens de jaarlijkse beoordelings-/functioneringsgesprekken en tijdens onze locatieoverleggen 
bespreken wij ieders persoonlijke behoeftes en de dagelijkse situaties waar je als pedagogisch medewerker 
tegenaan kunt lopen.  
 
Ondanks dat wij een voorstander zijn van directe communicatie, realiseren wij ons dat dit (in het belang van 
één of meer van de genoemde partijen) niet altijd mogelijk is. Wij hebben daarom een aantal kanalen en 
protocollen opgesteld om deze processen te vereenvoudigen.  
 
De volgende stukken zijn terug te vinden op ons de website in het beleidsstuk ‘Melding, klacht of bezwaar’: 

 Klachtenprocedure: waar kun je terecht wanneer de opvang of het onderlinge contact niet goed 
verloopt of wanneer de organisatie niet naar behoren reageert? 

 Protocol vermoeden kindermishandeling. 

 Klachtenprocedure ongewenste omgangsvormen. 
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5. Pedagogische middelen in de praktijk 

 
Kinderopvang ’t Mereltje beschikt over een vijftal pedagogische middelen om de eerdergenoemde 
opvoedingsdoelen te realiseren: 

 Pedagogisch medewerker/kind-interactie en evaluatie. 

 Fysieke omgeving. 

 Activiteitenaanbod. 

 Spelmateriaal. 

 
5.1 Pedagogisch medewerker/kind-interactie 
 
De aanwezigheid van vaste en vertrouwde pedagogisch medewerkers vormt de basis om een goede relatie 
tussen kind en leiding te kunnen laten ontstaan. Bij de samenstelling van een team wordt o.a. gekeken naar 
een goede combinatie in leeftijd, ervaring en creativiteit. Een voldoende gevarieerde teamsamenstelling biedt 
kinderen een breder scala aan mogelijkheden om relaties op te bouwen.  
 
De pedagogisch medewerker maakt het kind bewust van zijn/haar eigen capaciteiten en kwaliteiten, speelt in 
op diens grapjes, humor en ‘gek doen’. Ingaan op initiatieven van een kind, belonen, prijzen en 
complimenteren zijn positieve manieren om het kind te bevestigen.  
 
De PM’er stimuleert vriendschap, kameraadschap en samenwerking tussen kinderen onderling. Zij gaat bewust 
om met conflicten tussen kinderen en valt daarbij terug op de Gordon-methode (zie 2.2). De rol van de 
pedagogisch medewerker in de interactie tussen kinderen is afhankelijk van de situatie: sturend, 
ondersteunend, corrigerend, verzorgend en/of stimulerend.  
 
De PM’er biedt in de interactie met het kind hem/haar de gelegenheid om zich basale normen en waarden van 
onze (Nederlandse) cultuur eigen te maken: elkaar bij de voornaam aanspreken, op je beurt wachten, niet 
door elkaar heen praten etc. Daarnaast worden bij ‘t Mereltje specifieke omgangsregels gehanteerd ten 
aanzien van o.a. conflicten oplossen, de gezamenlijke maaltijd, grenzen stellen en bestraffen.  
 
In het teamoverleg voor pedagogisch medewerkers (evenals in de kwaliteitskring en intervisie) worden 
persoonlijke waarden en normen besproken en getoetst aan de opvattingen van mede-pedagogisch 
medewerkers c.q. de opvattingen van ‘t Mereltje of de samenleving.  
 
Evaluatie van kind en pedagogisch medewerker 
Op verschillende momenten en manieren evalueren wij grondig binnen Kinderopvang ’t Mereltje. Zowel de 
kinderen als onze pedagogisch medewerkers. 
 
Evaluatie van het kind 
De kinderen worden gedurende het hele jaar op verschillende momenten door de PM’er geëvalueerd. De 
dagelijkse overdrachtsboekjes worden bij elk kinderopvangbezoek ingevuld. Naast schriftelijke evaluatie is er 
ook 2 keer per jaar een mondelinge evaluatie middels het oudergesprek. Op de bso wordt er 1 keer per week 
de dag schriftelijk geëvalueerd door het formulier ‘Hoe was mijn dag?’ Dit formulier wordt samen met het kind 
ingevuld en meegegeven aan de ouder.  
 
Naast deze evaluatie worden de kinderen door de pedagogisch medewerkers onderling geëvalueerd. Mochten 
kinderen zich lichamelijk of geestelijk niet conform algemene normen ontwikkelen, dan wordt dit tussentijds 
besproken met de ouders. Wanneer ouders daar behoefte aan hebben, mogen zij altijd (tussentijds) een 
evaluatiegesprek aanvragen met de pedagogisch medewerkers van de desbetreffende groep. 
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Evaluatie van de pedagogisch medewerker 
Onze PM’ers worden jaarlijks beoordeeld op hun werkhouding, werkinhoud en pedagogische aanpak richting 
de kinderen. Tevens wordt gekeken naar collegialiteit en flexibiliteit. 1 keer per maand vindt een overleg plaats 
tussen alle vestigingsmanagers, waarin alle noodzakelijke informatie wordt besproken over de locatie en voor 
de locatie. Vanuit dit overleg vindt minimaal om de week een locatieoverleg plaats op initiatief van de 
vestigingsmanager. Tijdens dit overleg worden de lopende zaken besproken en is minimaal 1 pedagogisch 
medewerker van elke groep aanwezig. De pedagogisch medewerker die aanwezig is bij het locatieoverleg geeft 
een terugkoppeling aan zijn/haar collega op de groep. Tevens worden er door de vestigingsmanager notulen 
gemaakt van het locatieoverleg.   
 
5.2 Fysieke omgeving  
 
Door de wijze waarop ‘t Mereltje de binnen- en buitenruimte aanbiedt en inzet, creëert ‘t Mereltje emotionele 
veiligheid voor elk kind. Ieder kind wordt opgevangen in een vaste stamgroep2 met een eigen groepsruimte. In 
zowel de stamgroep als in de centrale ruimte biedt ‘t Mereltje verschillende speelhoeken aan waar vaste 
activiteiten plaatsvinden, zoals de poppenhuishoek, een (baby)rusthoek enz. Tussen de verschillende ruimtes 
is een balans tussen rust en actie, stilte en geluid, alleen en samen, spannend en veilig. Het kind keert telkens 
terug naar de eigen groepsruimte, die een herkenbare en vertrouwde plek is voor hem of haar. 
 
De groepsruimte is zodanig ingericht en ingedeeld dat kinderen van verschillende leeftijden op de leeftijd 
afgestemde activiteiten kunnen ontwikkelen. De inrichting is kindgericht; bij de keuze voor materialen en 
kleuren is rekening gehouden met de behoeftes en voorkeuren van het kind.  
 

Maximale omvang en leeftijdsopbouw per groep 

KOV ’t Mereltje in aantallen: 

 

Bso Stormvogel (onder KOV ’t 

Mereltje) 

Kindplaatsen Groepen  

4-8 jaar  

Groepen 

8-13 jaar  

 

Groepen 

4-13 jaar 

Bso Stormvogel Julianalaan  140 4 2 0 

Bso Stormvogel Abt. Ludolfweg 40 1 1 0 

Bso Stormvogel Planetenbaan 40 0 0 1 

Bso Stormvogel Groenekanseweg 40 0 0 1 

Bso Stormvogel Hortensialaan 32 31 2 0 0 

Bso Stormvogel Hortensialaan 30 20 0 1 0 

Bso Stormvogel Choisyweg 84 0 0 5 
 

KOV ‘t Mereltje Kindplaatsen Huidige groepen 

0-4  jaar  

Huidige groepen  

2-4 jaar 

Kdv  ’t Mereltje Planetenbaan 138 2 2 

Kdv  ’t Mereltje Julianalaan 70 3 2 

Kdv  ’t Mereltje Groenekanseweg 94 3 3 

Kdv  ’t Mereltje Choisyweg 106 3 3 

Kdv ’t Mereltje Hortensialaan 80 2 2 

 

                                                             
2 Zie: Werkwijze en protocol veiligheid en gezondheid  
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5.3 Activiteitenaanbod  
 
De structuur van een opvangdag ligt vast: vaste activiteiten op vaste momenten bieden het kind zekerheid en 
structuur. Ook vaste rituelen zijn hier onderdeel van, zoals bij de maaltijd een liedje, het (eventueel) 
slapengaan, het vieren van een verjaardag en het welkom heten van een nieuwe groepsgenoot. Daarnaast 
biedt het programma ruimte voor het kiezen van eigen activiteiten en wel/niet meedoen met de groep.  
 
De pedagogisch medewerker geeft het kind ruimte voor eigen initiatief en eigen ideeën met betrekking tot het 
aangaan en uitvoeren van een activiteit. Hierbij worden kansen geboden voor het ontdekken van eigen 
persoonlijkheidskenmerken, zoals zelfvertrouwen, initiatief en interesse, maar ook voor zelfoverwinning en 
zelfredzaamheid. In de groep is een duidelijke en vaste verdeling tussen groepsmomenten en momenten die 
kinderen individueel invullen. Daarnaast worden activiteiten met de hele groep afgewisseld door activiteiten in 
kleine, wisselende groepen. De sociale inhoud van het spel wordt gestimuleerd door samen spelen, praten, 
luisteren, plezier hebben, delen, wachten op en rekening houden met elkaar.  

 
5.4 Spelmateriaal 
 
Binnen ‘t Mereltje is ruim voldoende spelmateriaal voor alle leeftijdsgroepen aanwezig. Het spelmateriaal past 
bij de leeftijd, ontwikkelingsfase en de fysieke en geestelijke mogelijkheden van een kind. Het materiaal maakt 
emoties los van plezier, pret, verassing, verwondering, ongeduld of teleurstelling. Het spelaanbod biedt de 
mogelijkheid om rollen uit het alledaagse leven te oefenen: keukenattributen, bedjes, verkleedkleren, 
koffertjes en tassen enz. en sluit aan bij de wens om zowel individueel als gezamenlijk te spelen. De wijze 
waarop de pedagogisch medewerkers het spelmateriaal aanbieden, biedt kansen voor individuele 
leermomenten, zelfoverwinning, zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Het materiaal is voor een deel zodanig 
opgesteld dat kinderen de mogelijkheid hebben het zelf te kiezen en ook zelfstandig te gebruiken.  

 
Alle kinderen die gebruik maken van kinderopvang of buitenschoolse opvang hebben behoefte aan ‘vrij 
spelen’. Buiten het dagritme zijn er daarom vrije spelmomenten op elke groep. In deze vrije spelmomenten 
mogen de kinderen zelf een keuze maken in hun spel. Bij zeer jonge kinderen (tot 1,5 jaar) wordt er per kind 
door de pedagogisch medewerkers een inschatting gemaakt. 
 
Speelhoeken 
Op elke groep zijn vijf speelhoeken aanwezig. De basisopzet is permanent aanwezig. Een enkele speelhoek 
wordt op het moment van gebruik (denk aan creatieve activiteiten) aangevuld met specifieke materialen. Deze 
worden aangeduid met vijf verschillende pictogrammen; deze zijn ook terug te vinden in de centrale hal van 
elke vestiging.  

Speelkast 
In de speelkast staan materialen die door de kinderen mogen worden gebruikt tijdens het vrij spelen. Het 
speelgoed in de manden is te herkennen aan de foto op elke mand; hierop is te zien welk speelgoed erin zit. 
Dit speelgoed is aanwezig ter aanvulling van de permanente materialen en ter variatie. Door variatie in 
spelmateriaal blijven kinderen verrast en uitgedaagd. De hoeveelheid materiaal is beperkt, omdat te veel 
spelmateriaal ook remmend en overprikkelend kan werken.  

Poppenhuishoek  
In de poppenhuishoek stimuleren we de kinderen tot het spelen van een rollenspel, zoals brandweer en 
brandvrouw. Hier leert het jonge kind omgaan met verschillende situaties, die hij/zij zelf heeft meegemaakt of 
in de groep heeft geleerd. Op die manier leert het kind zijn/haar fantasie aan het werk te zetten en zich in te 
leren leven in een situatie of een andere persoon. 

Grovemotoriek-/bouwhoek 
In deze speelhoek wordt het kind uitgedaagd door een variatie aan materialen die de grove motoriek 
bevorderen. Het jonge kind doet ervaring op en leert van de wijze waarop hij de blokken in elkaar zet, 
wanneer ze vallen, hoever het kind kan bouwen en welke verschillende constructies het kind kan maken 



  
 

 
 

Versie 1- juli 2017                                   Pedagogisch beleidsplan                                                                                      
35   

 

oftewel zelf kan creëren. Door middel van bouwen/construeren maken kinderen ook eigen creaties, waardoor 
de fantasie wordt gestimuleerd. 

Fijne motoriekhoek 
Het aanbod binnen deze speelhoek is erg divers op de verticale groepen. Voor de kinderen tot ongeveer 1 jaar 
is er een andere selectie speelgoed van toepassing dan voor de oudere kinderen. Voor kinderen tot 1 jaar 
biedt de hoek een speelkleed waar ze liggend, rollend, tijgerend, zittend of kruipend spelenderwijs leren de 
fijne motoriek te beheersen. Daarnaast is er ook ruimte voor de oudere kinderen om hun fijne motoriek te 
ontwikkelen. Hetzij middels het direct aangeboden spelmateriaal, als ook door creatieve activiteiten die apart 
worden opgezet. Door variatie in het spelmateriaal worden verschillende motorische vaardigheden 
aangesproken. 

(Baby)lounge-rusthoek 
Als baby’s te veel prikkels krijgen, worden ze vaak onrustig en huilerig. Bij het creëren van een ruimte of hoek 
voor baby’s is het daarom belangrijk om de hoeveelheid afleiding te beperken. Een rustig geluidsniveau, een 
beperkt aantal voorwerpen, een select gebruik van het aantal kleuren. Baby’s maken een enorme ontwikkeling 
door, ook motorisch. Zodra ze daaraan toe zijn, gaan ze oefenen met vaardigheden, zoals zich optrekken en 
zich over de grond voortbewegen. Dat maakt bijvoorbeeld een afgeschutte buitenruimte met een zachte 
ondergrond noodzakelijk. In een babygroep of een verticale groep is het belangrijk om duidelijk gescheiden 
speelplekken te creëren waar baby’s actief kunnen zijn op hun eigen niveau en elkaar kunnen ontmoeten. Als 
de speelruimte open is en weinig begrensd, vertonen de kinderen vaak onrustig gedrag en storen ze elkaar. 
Uiteraard moeten baby’s altijd gezien kunnen worden door de groepsleiding en moeten zij ook altijd zelf de 
pedagogisch medewerkers kunnen zien. 

Ook de oudere kinderen krijgen elke minuut prikkels te verwerken. Er zijn veel geplande momenten en 
activiteiten. Op een aantal momenten van de dag mag het kind daarom lekker ‘nietsdoen’. Op die momenten 
kan hij/zij zich ontspannen in de rusthoek. Hier hoeft niets. Luieren, een boekje lezen of ontspannen muziek 
luisteren. Een pedagogisch medewerker is altijd in zijn/haar omgeving. 

Fantasiehoek 
Deze hoek heeft twee invalshoeken. Aan de ene kant willen we de kinderen stimuleren tot een vrije fantasie, 
waarin alles kan (niets is fout of goed), middels natuurlijk en kosteloos materiaal en de zand-/watertafel. Aan 
de andere kant geven we ze ook handreikingen, middels ontwikkelingsmateriaal als verkleedkleren en een 
poppenkast. 

Enige differentiatie wordt weer aangebracht om onderscheid te maken tussen de verticale groepen en de 
peutergroepen. Afhankelijk van het seizoen en het jaarthema wordt er invulling gegeven aan het aanbod van 
het kosteloze materiaal. Samen met de medewerkers geven de kinderen dit vorm.  

Daarnaast zijn er andere spelmogelijkheden die elke dag op verschillende momenten worden aangeboden. 

 
Opvoedend spelen 
Puzzelen, memory, domino, gezelschapsspelletjes met spelregels... Het jonge kind leert juist door te kijken, 
zoals bij een puzzel. Hij of zij leert dat er een manier is om de puzzel op te lossen, door te vergelijken en 
onderscheiden. Ook leert het kind dat er in veel gevallen regels zijn waar je je aan moet houden. Hij of zij leert 
bovendien omgaan met andere kinderen in groepsverband. 

 
5.5 Tv-kijken op de opvang  
 
Kdv 
De kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar leven en spelen de hele dag op het kinderdagverblijf. In ons dagritme, 
wat gemiddeld genomen duurt van 8.00 tot 17.00 uur, zijn rustmomenten belangrijk voor het kind. Zij moeten 
tussendoor de ruimte krijgen alle indrukken en inspanningen te verwerken. Dit gebeurt midden op de dag 
tijdens het centrale rustmoment en daarnaast kan dit ook tijdens het televisiekwartier. De kinderen hoeven 
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niets. Ze mogen kijken, maar mogen ook een andere rustige activiteit ondernemen. De kinderen zitten dan bij 
elkaar in een kring of op de banken, zodat de activiteit sociaal blijft.  
 
Er is gedurende de dag maximaal één moment waarop de kinderen maximaal een kwartier een dvd’tje mogen 
kijken. Voor de verticale groepen vindt dit moment plaats van 10.30 tot 10.45 uur, na het vrij spelen in de 
centrale ruimte of het buitenspeelmoment. Voor de peutergroepen is er de keuze aan de PM’ers of ze dit 
moment laten plaatsvinden ’s ochtends van 10.45 tot 11.00 uur of ’s middags van 15.45 tot 16.00 uur.   
 
Bso 
Voor de bso geldt ook maximaal één tv-moment per middag. Deze mag maximaal een 0,5 uur duren. De 
kinderen kiezen gezamenlijk welke film ze kijken. Tijdens het tv-kijken is er altijd een pedagogisch medewerker 
aanwezig die tussen de kinderen in zit, zodat er ook gesproken kan worden over wat de kinderen waarnemen. 
Bij uitzondering wordt er een ‘bioscoopmiddag’ ingepland (bijvoorbeeld in een schoolvakantieweek of 
studiedag). Op dat moment mogen de kinderen een hele film uitkijken en ouders worden hierover van tevoren 
geïnformeerd.  
 
Waarom dit moment? 
Op zowel het kdv als de bso proberen we een verlengstuk neer te zetten van een gezin en het ritme van een 
gezin. In dit ritme zitten ook rustmomenten. Momenten dat er geen specifieke activiteit wordt ondernomen, 
een moment dat we niets verwachten van de kinderen. Tv kijken werkt (voor een korte periode) veelal 
ontspannend. Hierna is de spanningsboog en het energieniveau van de kinderen weer klaar voor een nieuwe 
uitdaging. 
 
Hoe kijken we tv? 
Op het kinderdagverblijf en op de bso is het tv-kijken een sociaal moment. Kinderen kijken gezamenlijk naar 
hetzelfde programma. Tijdens dit moment is er altijd een pedagogisch medewerker aanwezig in de ruimte 
waar de kinderen verblijven of zit zij midden in de groep om samen te kijken. 
 
Tijdens het tv-kijken kan er zo gesproken worden over wat kinderen zien als daar behoefte aan is. De 
kinderopvang kinderen zitten op de bank, in een kring op de grond en de allerkleinsten soms in een (lage) trip-
trap-stoel. De bso-kinderen liggen vaak ook nog lekker op kussens en schapenvachtjes. Ze ontspannen zich 
echt op deze momenten. 
 
Het volume van de tv staat op normaal tot iets zacht, zodat het geluid niet te indringend aanwezig is. De 
pedagogisch medewerkers zetten de dvd aan en zetten een timer neer. Gaat deze timer af? Dan weten de 
kinderen dat het tv-moment is afgelopen. De pedagogisch medewerker zet dan de tv weer uit of wijst een 
ouder kind aan dat dit mag doen. 
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6. Dagelijkse praktijk dagopvang 

 
6.1 Dagritme kdv ’t Mereltje (0-4 jaar) 
 
7.30-8.00 uur De eerste kinderen worden gebracht.  
 Kinderen zijn bij ’t Mereltje al welkom vanaf 07.00 uur. Dit kan alleen worden 

aangevraagd bij de vestigingsmanager, minimaal 48 uur van tevoren. 
8.00/8.15-9.00 uur Tot 9.00 uur kunnen er kinderen op de groep gebracht worden. Met de kinderen die 

er al zijn gaan we uiterlijk 8.15 aan tafel. Kinderen kunnen dan bijvoorbeeld: 
puzzelen, bouwen met blokken of lego, kleien, een boekje lezen, enz. Kinderen die 
worden gebracht worden digitaal aangemeld. Als alle kinderen binnen zijn nemen de 
pedagogisch medewerkers de bijzonderheden van alle kinderen door.  

8.00-9.00 uur   Voor de kleintjes tot 1,5 jaar is er een vers fruithapje.  
9.00-10.00 uur  De oudere kinderen krijgen vers fruit met water*. De pedagogisch medewerkers 

bespreken alle bijzonderheden van die dag m.b.t. de kinderen.  
Aansluitend zingen en/of lezen we een boekje met de kinderen.  
De jongste kinderen worden op bed gelegd. 

10.00-10.30 uur  Kinderen spelen en ravotten vrij in de centrale speelruimte. Bij goed weer vindt dit 
altijd buiten plaats. De kinderen van de peutergroep spelen buiten, behalve op een 
regenachtige dag. Het schema is afhankelijk van het gebruik van de centrale hal.  

10.30-10.40 uur  De kinderen kunnen even tv kijken in de centrale ruimte, voordat we teruggaan naar 
de groepen. Dit tv-momentje duurt maximaal 10 minuten en is voor kinderen een 
fijn moment om, na het ravotten, even tot rust te komen. Dit moment van de dag 
mág maar hoeft niet; het centrale speelmoment in de centrale hal of buiten kan 
hierdoor worden verlengd. 
De kinderen van de peutergroep zijn op hun eigen groep of buiten. 

10.45-11.00 uur  De kinderen worden verschoond of oefenen op het potje of de wc*. 
11.00-11.30 uur Voor de kleintjes is het flessentijd.  
 De grotere kinderen doen een gerichte activiteit (dit kan dus ook een creatief 

moment zijn) of spelen buiten (bij slecht weer kunnen de kinderen in de centrale hal 
spelen). 

11.30-11.40 uur We gaan met de kinderen aan tafel*. Handen worden gewassen en er wordt even 
gezongen/gelezen, voordat we met de maaltijd beginnen.  

11.40-12.30 uur  Tussen 11.40 uur en 12.30 uur gaan we met alle kinderen eten*. Voor de kinderen 
die een kleine lunch nuttigen, bereiden we kleine stukjes boterham. Voor de 
kinderen die een grote lunch nuttigen, wordt er aan tafel gesmeerd en kinderen 
mogen zelf kiezen wat ze op brood willen. Kinderen die zelf willen smeren, mogen 
hun boterham ook zelf smeren. Op de peutergroep smeren de kinderen hun eerste 
boterham onder begeleiding zelf en als ze het kunnen mogen ze alle (max.) drie de 
boterhammen zelf smeren. 
Voor de kinderen die een warme maaltijd nuttigen, staat er dagelijks een 
gevarieerde (verse) maaltijd klaar. 
Ouders kunnen hun voorkeur voor een kleine lunch of grote lunch doorgeven. Dit 
geldt ook voor een warme of broodmaaltijd. 

 Na het eten worden de kinderen op bed gelegd. 
12.45–14.30 uur  Slaaptijd/rusttijd. Op de peutergroep wordt voor het rusten een verhaaltje 

voorgelezen. De verticale groepen hebben hier vrije keuze in. Alle kinderen worden 
toegedekt met een lakentje of dunne deken. 

14.30-15.00 uur  Er staat drinken (water of thee) en een kleine gezonde snack* klaar om de nodige 
energie op te doen.  

14.30-16.30 uur   Voor de kleintjes is het weer flestijd. De jongste kinderen gaan weer naar bed. 
15.00-15.30 uur De kinderen spelen en ravotten vrij in de centrale speelruimte. Bij goed weer vindt 

dit altijd buiten plaats. Het schema is afhankelijk van het gebruik van de centrale hal.  
De kinderen van peutergroep spelen binnen of buiten. 
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15.45-16.30 uur  Iedereen krijgt een verschoning*. Daarna drinken/eten de kinderen yoghurt en 
spelen zij nogmaals buiten. Bij slecht weer gebeurt dit binnen. De pedagogisch 
medewerkers bieden vanaf 16.30 uur buiten gerichte activiteiten aan, waarbij de 
kinderen zelf mogen bepalen of ze wel of niet meedoen.  

17.30-18.00 uur Er staat extra drinken en een kleine gezonde snack* klaar om nog even de nodige 
energie op te doen. 

16.30-18.30 uur  Kinderen mogen weer opgehaald worden. Elk kind dat is opgehaald, wordt digitaal 
afgemeld. In de tussentijd doen we met de andere kinderen buiten gerichte 
activiteiten of mogen de kinderen zelf kiezen welke buitenactiviteit ze willen doen. 
Kinderen kunnen ook tussen 18.30 uur en 19.00 uur worden opgehaald. Dit moet 
minimaal 48 uur van tevoren worden doorgegeven aan de vestigingsmanager.  

 
*Bij elk eet- en/of drinkmoment wassen wij de handjes van alle kinderen onder stromend water. Ook na het 
plassen en/of verschonen krijgen de handen een wasbeurt. 
 
6.2 Afscheid nemen 
  
Het brengen van het kind is een belangrijk moment van de dag. Het kind zal afscheid moeten nemen van 
zijn/haar ouders. Sommige kinderen kunnen het extra moeilijk hebben met het loslaten van de vertrouwde 
ouder. De belofte aan het kind dat het later op de dag zal worden opgehaald, stelt het kind niet altijd gerust; 
iemand die uit het zicht verdwijnt, kan in de ogen van een jong kind definitief weg zijn.  
 
Het is van belang dat het kind weet dat de ouder vertrekt en dat dit niet onopgemerkt gebeurt, maar dat er 
duidelijk afscheid wordt genomen. Ook door onzekerheid van de ouder zelf, over het achterlaten van het kind, 
bestaat de kans dat het kind moeite heeft/houdt met afscheid nemen. Het proces kan bespoedigd worden 
door het afscheid nemen kort te houden. Dit wil zeggen: een knuffel en een kus geven en daarna weggaan. De 
pedagogisch medewerker neemt het kind over bij het weggaan van de ouder en zwaait vervolgens samen met 
het kind op een vaste plek. Verdriet bij het afscheid mag; een lapje, knuffeldier of eventueel een speentje kan 
hierbij helpen. Ook kan de pedagogisch medewerker het kind afleiden, waardoor het zijn verdriet sneller 
vergeet. Uiteraard kan de betreffende ouder altijd na het afscheid telefonisch contact zoeken met de 
pedagogisch medewerker om te horen hoe het gaat met het kind. 
 
Het is eveneens belangrijk dat ouders hun kind duidelijk afscheid laten nemen op de groep als het weer naar 
huis gaat. Het is dan begrijpelijk voor het kind dat het met de ouder mee mag en een andere keer weer op ’t 
Mereltje komt spelen. 
 
6.3 Veilig slapen 
 
Op het kinderdagverblijf slapen de kinderen in hun eigen door ons toegewezen bedje, in hun eigen slaapzak 
met eventueel een knuffel en/of speen. Elke groep heeft een eigen slaapschema waarop de vaste slaapplekken 
van de kinderen worden aangegeven. 
 
Om alle indrukken en belevenissen van een intensieve dag op Kinderopvang ’t Mereltje te verwerken, is een 
rustperiode onontbeerlijk. Slapen is daarom een dagelijks terugkerend ritueel op een kinderdagverblijf. Er 
wordt daarbij gekeken naar het slaapritme van het individuele kind. Het kan zijn dat een kind op ’t Mereltje 
meer of minder slaapt dan thuis, afhankelijk van de invloed van de indrukken en belevenissen op het 
kinderdagverblijf. Verder vragen we ouders een hoes- of hoofdlaken mee te geven voor hun kind. In het kader 
van de hygiëne en omdat een eigen lakentje het eigen, vertrouwde luchtje van thuis draagt. 
Mocht dit niet lukken, dan proberen we het op een ander tijdstip nog een keer. Veel kinderen maken naast 
een eigen slaapzak gebruik van spenen en/of knuffels van thuis. Knuffels zijn een emotioneel verlengstuk van 
de betreffende ouder en zorgen voor een veilig, geborgen gevoel, waardoor het kind eerder tot rust zal 
komen. 
 
Op de peutergroep geldt een ander slaap-/rustbeleid. Voor de kinderen die nog behoefte hebben aan een 
slaapje is er de mogelijkheid om te slapen/rusten op de stretchers tussen 12.30 en 14.30 uur. Kinderen die hier 
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geen behoefte aan hebben, mogen rustig spelen in een andere ruimte. In elke slaapkamer hangt een CO2-
meter om een gezond slaapklimaat te waarborgen en de luchtkwaliteit te bewaken. De bedden worden iedere 
week verschoond en de slaapkamers worden dagelijks gelucht. Tijdens het slapen wordt er iedere 15 minuten 
gecontroleerd, wat per 0,5 uur wordt genoteerd.  
 
Waar letten we op om elk kind veilig te laten slapen? 
Alle kinderen van de verticale groepen slapen in hun eigen slaapzak. We leggen baby’s altijd op de rug te 
slapen. Baby’s die op hun buik slapen, worden alleen op hun buik gelegd met toestemming van de ouder. 
Ouders tekenen een verklaring voor het slapen op de buik. 
Sommige kinderen zoeken geborgenheid en vinden het fijn om dan ingebakerd te worden. Inbakeren is alleen 
veilig met de daarvoor bestemde doeken.  
 
Ouders dienen daarom zelf een eigen officiële inbakerdoek mee te nemen en tekenen een Verklaring voor het 
inbakeren. Is er een doktersverklaring voor het inbakeren, dan ontvangen wij graag een geldig kopie. 
 
Pedagogisch medewerkers controleren elkaar na het in bed leggen van een kind. Dit om er zeker van te zijn dat 
de bedjes goed dicht zitten. 
 
Kinderen worden standaard goed ingestopt met een deken. Bij het instoppen mag het dekentje niet hoger 
uitkomen dan de middel van het kind. We verkleinen het bed door het kind laag in te stoppen, zo voorkomen 
we dat het onder het dekentje komt. 
 
Alle bedjes zijn goedgekeurd volgens de veiligheidsnormen. Na het naar bed brengen wordt de slaapcontrole-
aftekenlijst ingevuld. We voorkomen oververhitting door ventilatie en luchtcirculatie. In elke slaapkamer hangt 
een CO2-meter om een gezond slaapklimaat te kunnen bieden en de luchtkwaliteit te bewaken. Er wordt geen 
extra speelgoed in bed meegenomen behalve de broodnodige knuffel en/of speen. We letten op rust en 
regelmaat. We controleren elke 15 minuten alle slaapkamertjes.  
 
Ten slotte, nogmaals: de bedden worden iedere week verschoond en de slaapkamers worden dagelijks 
gelucht. 
 
Slapen bij warm weer en extreme hitte  
De ideale slaapkamertemperatuur ligt tussen 15 en 18 graden. Stel je centrale verwarming daaropaf. Als het in 
de zomer erg warm wordt, is het verstandig om er, net als voor onszelf, ook voor een baby het beste van te 
maken: leg het kindje desnoods alleen in een rompertje onder een klamboe. Uiteraard tochtvrij. Wiegendood 
komt niet vaker in de zomer voor, juist eerder in de winter. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de neiging 
om juist in de wintermaanden de kinderen extra warm aan te kleden – te warm voor de moderne slaapkamer 
met centrale verwarming. 
 
Erg belangrijk: een baby regelt zijn temperatuur vooral via het hoofdje. Alleen in de eerste levensweek – bij 
prematuren wat langer – kan een mutsje de baby helpen op temperatuur te blijven. Laat het hoofd daarna 
binnenshuis tijdens het slapen altijd onbedekt. Neem verder jezelf als maatstaf. Heb je het warm en wil je wat 
luchtigers aan? Dan heeft de baby daar ook behoefte aan. 
 
Als je wilt controleren of je slapende baby het niet te warm heeft, voel dan aan het nekje. Meer zekerheid nog 
geven de voetjes. Voelen die lauw aan, dan heeft de baby het aangenaam. 
 
Bij Kinderopvang ’t Mereltje treffen we daarom de volgende maatregelen: 

 Kinderen met hitte alleen in rompertjes laten slapen. 

 Aan voetjes voelen (om de 15 minuten) of het kindje niet te warm is, zo ja even het voorhoofdje 
deppen met een nat doekje. 

 Temperatuurmeters zijn aanwezig in alle slaapkamertjes. 

 Als er geen kinderen slapen, laten we de kamers goed luchten middels tocht. 
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Vast bedritueel 
Rituelen zijn belangrijk, zeker voor de allerkleinste kinderen. Ze hebben nog geen tijdsbesef. Door altijd 
hetzelfde patroon te volgen, maken we hen duidelijk dat het tijd is om te gaan slapen. Het geeft ze houvast. 
Blijf alert, geef het kind echte aandacht bij het naar bed brengen. Kinderen, hoe klein ook, voelen de sfeer.  
 
Praat tegen ze, vertel een klein knus verhaaltje; het schept vertrouwen. Eindig het bedritueel niet met de vraag 
“Ga je nu lekker slapen?” Maar zeg bijvoorbeeld kordaat: “Welterusten, ik ga naar binnen en als je wakker 
wordt, kom ik weer bij je. Slaap lekker.” 
 
Slaapproblemen 
Slaapproblemen komen veel voor. Op het kinderdagverblijf worden de medewerkers vaak geconfronteerd met 
kinderen die thuis slaapproblemen hebben. Het is een gezinsprobleem geworden. De ouders raken zelf 
namelijk ook niet uitgerust. 
 
Voor een pedagogisch medewerker is het belangrijk om ouders inzicht te geven in mogelijke oorzaken van het 
slaapprobleem. Zo speelt in de tweede helft van het eerste levensjaar de separatieangst (achtmaandenangst) 
een rol. Het kind beseft in deze periode dat het niet één is met de moeder. Het alleen zijn roept angst op. 
Moeder verlaat de kamer en is uit zicht. In de peutertijd spelen vooral psychologische en sociale factoren een 
rol. Het kind wil niet alleen zijn. Net als in het prentenboek van ‘Welterusten kleine beer’ verzint het kind 
iedere keer weer nieuwe redenen om niet te kunnen slapen. Het reactiepatroon van de ouders op het wakker 
worden én onrust en veranderingen binnen het gezin spelen ook vaak een rol.  
 
Huilbaby’s 
De meeste gezonde zuigelingen huilen in de eerste zeven weken gemiddeld twee en een kwart uur per dag. 
Maar niet ieder kind dat meer huilt, is een ‘huilertje’. Het kenmerk van een huilbaby is meestal een gezonde 
baby van één tot vier maanden oud, die goed groeit en zich normaal ontwikkelt, waarbij met name in de 
namiddag en avond periodes van huilen voorkomt. Het kind is ontroostbaar en maatregelen zoals oppakken, 
verschonen, knuffelen of voeding helpen niet. Op het kinderdagverblijf komen we deze huilbaby’s zo af en toe 
tegen. Hoe adviseren onze pedagogisch medewerkers ouders? 
 
Belangrijk is dat eerst lichamelijke oorzaken worden uitgesloten. Stel als pedagogisch medewerker de ouders 
daarna gerust. Vertel dat na de vierde maand een duidelijke afname of spontaan verdwijnen van de 
huilperiodes zal optreden. Maar nu zitten ze ermee! Hoe evenwichtig de ouders ook zijn, er kan toch een 
verstoorde ouder-kind-interactie ontstaan. Daarom is begeleiding van deze ouders heel belangrijk. 
 
Praktisch gezien let een pedagogisch medewerker nu vooral op de voeding. Vaak zijn huilbaby’s gulzige 
drinkers, die baat hebben bij regelmatige korte onderbrekingen van drinken om te kunnen boeren. Soms kan 
een fopspeen aan een verhoogde zuigbehoefte voldoen. Tijdens de huilperiode kan het helpen om het kind op 
de buik te dragen. Juist het horen van de hartslag en de ademhaling geeft het kind rust. Het aloude principe 
van ‘rust, reinheid en regelmaat’. 
 
Als de medewerker merkt dat de (huil)baby behoefte heeft aan buikdragen, dan wordt dit met de ouders 
overlegd. Als ouders instemmen om de baby wat meer op de buik te dragen – dit moet wel haalbaar zijn op de 
groep en in verhouding staan met de andere kinderen op de groep – dan ondertekent de ouder hiervoor eerst 
een bijzondere-afspraak-formulier. Hierop worden ook duidelijk de gemaakte afspraken genoteerd. Daarnaast 
vraagt de medewerker om de draagzak van de ouder. Dit is voor de baby het meest vertrouwd, door de stof en 
geur. Wij beschikken daarom niet over een eigen buikdrager. 
 
Slapen in de box of hangwieg 
Kinderen slapen bij voorkeur allemaal in bed (zie wiegendoodprotocol). Als een kind in slaap valt in de box, dan 
kijken we of het kind zonder wakker te maken overgelegd kan worden in zijn bedje. Is het een kind dat snel 
wakker wordt, dan laten we het kindje in de box slapen – voldoende slaap is tenslotte belangrijk. We gaan dan 
wel regelmatig even kijken. 
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Kinderen die slecht in slaap komen of slecht slapen, willen vaak wel goed in slaap vallen in de hangwieg. Ook in 
dit geval wordt elke 15 minuten even gekeken bij het slapende kindje. 
 
Kinderen die zelf kunnen gaan rollen, zitten of zwaarder zijn dan 9 kilo, mogen niet meer in de hangwieg. 
Kinderen die in de hangwieg of box liggen mogen alleen een slaapzak aan en toegedekt worden onder een 
lakentje. We zorgen ervoor dat het niet te warm is en dat alle onder- en bovenlakens goed zijn ingestopt.  
 
Ouders tekenen een verklaring voor het slapen in de hangwieg. 
 
Slapen in de kinderwagen  
Kinderen die slecht in slaap komen/slecht slapen, willen vaak wel goed in slaap vallen in de kinderwagen. Ook 
hier wordt er elke 15 minuten even gekeken bij het slapende kindje. Kinderen die zelf kunnen gaan rollen, 
zitten of zwaarder zijn dan 9 kilo, mogen niet meer in de kinderwagen.  
 
Ouders tekenen een verklaring voor het slapen in de kinderwagen. 
 
Verduistering tijdens slapen in de kinderwagen of hangwieg 
Voor de kinderen die in de kinderwagen of de hangwieg slapen verduisteren we (zo mogelijk) het licht wat. Dit 
doen we door het licht te dimmen of uit te doen. Bij kinderwagens die een kap hebben wordt de kap omhoog 
gezet, zodat op deze manier het licht wat gedempt wordt. Er mogen geen doeken/ lakens over de hangwieg of 
kinderwagen gespannen worden. 
 
Wiegendood 
Wiegendood komt gelukkig steeds minder voor, maar het blijft een risico dat we kunnen blijven verkleinen. 
Het treft overwegend baby’s in het eerste levensjaar. Het gebeurt altijd onverwacht en bijna altijd tijdens de 
slaap. ’s Nachts, maar soms ook overdag.  
 
Meer informatie over wiegendoodpreventie tijdens kinderopvang en het bestellen van een voorbeeld protocol 
Wiegendood met de folder veilig slapen is te bestellen op de website van Stichting Wiegendood: 
www.wiegendood.nl. 
 
Inbakeren 
Bij het inbakeren wordt het kind dat te slapen wordt gelegd door één of twee doeken van schouders tot tenen 
zodanig begrensd dat de lichaamsbeweging beperkt wordt. Onrustige kinderen die door het slaan van hun 
armen en benen zichzelf uit hun slaap houden, komen daardoor tot rust. Wanneer het kind koorts, een 
ernstige infectie van de luchtwegen, heupproblemen heeft of heeft gehad, mag het niet ingebakerd worden. 
Inbakeren is alleen veilig met de daarvoor bestemde doeken en als het met toestemming van de ouders 
gebeurt.  
 
Ouders tekenen een verklaring voor het inbakeren. 
 
Genieten 
Kinderen die slapen, zijn ook een plaatje om naar te kijken. Geniet hiervan. Ook het wakker worden is 
aandoenlijk. Pluk ze niet te snel uit hun bedje, geef ze alle tijd om zich uit te rekken. Praat dan tegen ze. Je zult 
zien dat je er blijere en vrolijkere kinderen voor terugkrijgt. 
 
Belangrijke punten:  

 Kinderen worden altijd goed ingestopt met een deken, bij het instoppen mag het dekentje niet hoger 
dan het middel van het kind. 

 Verklein het bed door het kind laag in te stoppen. 

 Kinderen die in de hangwieg of box liggen mogen alleen een slaapzak aan en toegedekt worden onder 
een lakentje. 

 Er mogen geen doeken/lakens over de hangwieg of kinderwagen gespannen worden.  

 Ouders tekenen voor een bijzonder afspraak, bijv. voor inbakeren, slapen in de hangwieg of 
kinderwagen, enz. 
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6.4 Verschonen en zindelijk worden 
 
Op het kinderdagverblijf is verschonen een ritueel dat de gehele dag door terugkeert. Daarnaast zijn er vaste 
verschoonmomenten: voor en na het slapen en eten, voor het naar huis gaan. Het verschonen is niet alleen 
een hygiënische aangelegenheid, maar tevens een contactmoment. De pedagogisch medewerker kriebelt het 
kind over zijn/haar buikje, er worden kiekeboe-spelletjes gespeeld, liedjes gezongen of naar posters op het 
plafond gekeken. De kinderen worden verschoond op ergonomisch verantwoorde verschoonblokken waarbij 
alle benodigde materialen aanwezig zijn.  
 
Het kind geeft zelf aan wanneer het toe is aan zindelijkheidstraining. Dit neemt niet weg dat ouders en ’t 
Mereltje het kind hierin kunnen stimuleren. Pas als de ouders gaan oefenen, zal ’t Mereltje hierop inspelen. 
We laten het kind dan kennismaken met het potje en later met het toilet. Een kind mag niet verplicht worden 
om op een potje te gaan zitten, maar moet dit zelf willen. De momenten van zindelijkheidstraining komen 
overeen met de verschoonmomenten. Kinderen die aan het oefenen zijn, lopen mee naar het toilet en hebben 
zelf de keuze of ze op het potje willen. Wanneer het kind daadwerkelijk zindelijk is, zal het zelf aan kunnen 
geven wanneer het naar het toilet moet. En na het plassen… Handjes wassen. 
 
6.5 Spelen en ontwikkelen   
 
Spel is een ruim begrip. Voor Kinderopvang ’t Mereltje staat voorop dat het kind er plezier aan beleeft. Spelen 
is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Het draagt immers bij aan de ontwikkeling van hun lichaam, 
verstand, gedrag, taal, gevoel en fantasieën. Spelenderwijs ontdekken kinderen zichzelf en de wereld om hen 
heen.  
 
Iedere leeftijd heeft bepaalde kenmerken als het gaat om spelbeleving: 
 
Baby’s spelen hoofdzakelijk alleen en zijn nog vrij passief. Het spel van een baby is gericht op zintuiglijk plezier 
en ‘bewegen om te bewegen’. De behoefte aan echt speelgoed is er daarom ook nog niet. Binnen ’t Mereltje 
wordt door onze pedagogisch medewerkers ‘gesnoezeld’ met de baby’s. Deze activiteit is voor de baby’s die 
rustig zijn van karakter activerend en voor baby’s die gevoelig zijn voor prikkels juist rustgevend. Na verloop 
van tijd gaan baby’s met hun eigen lichaam spelen. Brabbelen, geluidjes maken en mondbewegingen horen bij 
dit spel. Zij gaan uit zichzelf op ontdekkingstocht. Op de groepen is er daarom materiaal aanwezig om naar te 
kijken, te luisteren, in beweging te zetten, te betasten en te beproeven. 
 
Dreumesen spelen nog niet samen met andere kinderen, maar náást andere kinderen. De dreumes ontdekt 
spelenderwijs wat hij wel of niet met iets kan doen en heeft het andere kind nodig om na te bootsen. Wanneer 
kinderen elkaar betrekken in hun eigen spel, dan wordt de ander het spelobject. 
 
Peuters zijn zich al meer bewust van hun eigen kunnen en zijn sterk in ontwikkeling als het gaat om sociale 
vaardigheden. Ze hebben al meer mogelijkheden om te kunnen spelen naast elkaar, maar soms ook al mét 
elkaar. Het spel van een peuter wordt ingewikkelder van aard en krijgt meer een bepaalde bedoeling. De 
peuter heeft niet meer alleen interesse in bewegend en zintuiglijk materiaal, maar ook in constructie- en 
expressiemateriaal. 
 
Bumbo-babysitter  
De Bumbo-babysitter is een comfortabele stoel voor alle baby’s vanaf 3 maanden tot ongeveer 14 maanden. 
Door de Bumbo kunnen baby`s zonder hulp rechtop zitten zodra uw baby zijn eigen hoofdje kan ondersteunen. 
De Bumbo kan gebruikt worden onder supervisie op verschillende locaties zoals bij het voeden of tijdens het 
spelen. Het stoeltje is zacht, flexibel, licht van gewicht dus eenvoudig te verplaatsen. Bumbo geeft kleine 
kinderen het gevoel dat ze al echt kunnen zitten! Bumbo is zo ontwikkeld dat het eigen lichaamsgewicht 
ervoor zorgt dat de baby niet uit het stoeltje kan klimmen. Bumbo is gemaakt van een zacht, niet giftig 
materiaal dat makkelijk schoon te maken is. Doordat de zitting lager is dan de beenopening biedt het een 
correcte ondersteuning van het onderste deel van de wervelkolom. De hogere plaatsing van de beenopening 
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zorgt voor een grotere beweeglijkheid van de heup- en kniegewrichten, waardoor belasting van de 
wervelkolom kan afnemen. 
 
Toch mogen kleine kinderen niet al te lang per dag in de Bumbo zitten. Hoezo niet? Kleine baby’s hebben nog 
geen goede controle over hun spieren en dan vooral hun nekspieren. Het hoofdje gaat ‘hangen’. Tevens is het 
beter voor kinderen om op de vloer te liggen of te spelen of in de box, omdat dit hun motorische ontwikkeling 
stimuleert. Hieronder vindt je een schema: hoelang mogen de baby’s per dag in de Bumbo’s? Wij letten hier 
goed op. 
 

Leeftijd in maanden Minuten per dag in Bumbo 

3 maanden 10 minuten 

4 maanden 15 minuten 
5 maanden 25 minuten 

Vanaf 6 maanden 30 minuten 

 
We maken de Bumbo elke dag schoon met een desinfecterend schoonmaakmiddel. En gebruiken de Bumbo 
met beleid! Let er op dat de kleintjes niet langer dan de in de tabel aangegeven tijd in de Bumbo zitten, dit is 
niet goed voor hun ontwikkeling. Leg de kinderen liever op de grond of in de box. De Bumbo is een leuke 
afwisseling, maar moet geen parkeerplaats worden voor baby’s. 
 
Rol van de PM’er 
De rol van de pedagogisch medewerkers in het spel is zorgen voor een veilige en vertrouwde omgeving. Zij 
stimuleren, begeleiden en geven het kind complimenten tijdens spelsituaties en activiteiten. Wanneer het kind 
ouder wordt, zal de begeleidende rol verkleinen. Het kind krijgt immers meer voldoening en zelfvertrouwen als 
het iets helemaal alleen kan doen. De pedagogisch medewerker zal enkel ingrijpen wanneer er gevaar dreigt, 
de sfeer op de groep negatief wordt beïnvloed en/of andere kinderen in hun spel worden belemmerd. 
 
Na het spelen worden de kinderen door de pedagogisch medewerkers gestimuleerd om samen met hen op te 
ruimen. Door het opruimen leren de kinderen te ordenen, sorteren en medeverantwoordelijkheid te dragen 
voor een rustige en veilige omgeving. 
 
Binnen in de centrale ruimte hebben de kinderen de gelegenheid om zich helemaal uit te leven. Zodra het 
weer het echter toelaat, mogen de kinderen naar buiten. Er kan gespeeld worden in de centrale ruimte of op 
het grote speelplein buiten. Baby’s gaan ook naar buiten; zij zitten in de wandelwagen of met mooi weer op 
een kleed in de tuin.  
 
Taal- en denkactiviteiten 
Er wordt elke dag voorgelezen aan de kinderen. Op een aantal momenten van de dag mogen ze ook zelf de 
boekjes pakken, ‘lezen’ en beleven. Daarnaast besteedt ’t Mereltje sinds december 2012 extra aandacht aan 
leesbevordering in samenwerking met de bibliotheek, middels het project Boekstart. Samen met Boekstart 
heeft ’t Mereltje een leesplan ontwikkeld, waarin beschreven wordt hoe ’t Mereltje werkt aan leesbevordering 
bij kinderen van 0 tot en met 4 jaar. 
 
Naast het stimuleren van taal middels voorlezen, worden kinderen ook bevorderd in hun taalontwikkeling 
door tijdens de dagelijkse activiteiten een beschrijvende en interactieve manier van communicatie te 
stimuleren. Bijvoorbeeld: tijdens het verschonen wijst Roos naar de mobiel boven haar. De pedagogisch 
medewerker vraagt aan Roos: “Wat zie je?” Roos kijkt de pedagogisch medewerker aan en wijst nogmaals naar 
de mobiel en zegt: “Die.” “Vissen?”, vraagt de pedagogisch medewerker. Vervolgens kijkt Roos de pedagogisch 
medewerker aan en lacht. Zij pakt de rode vis vast en vraagt Roos: “Welke kleur heeft deze vis?” Roos kijkt de 
pedagogisch medewerker aan, maar zegt niets. “Rood”, zegt de pedagogisch medewerker. 
 
Bij de oudere kinderen volgt later een wederkerige communicatie, waarbij bijvoorbeeld gevraagd wordt een 
voorwerp aan te reiken en hiervoor vervolgens de ander te bedanken. 
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7. Dagelijkse praktijk buitenschoolse opvang 

 
7.1 Dagritme bso ’t Mereltje 
 
 14.30 uur  Vergadering die wordt geleid door de vestigingsmanager van de 

totaalvestiging (kdv en bso). 
Vanaf 15.15 uur  Kinderen komen vanuit school naar hun groep (zie de daglijsten). Er is iets 

te drinken met wat (gezonds en) lekkers erbij. De pedagogisch medewerker 
neemt de dagindeling met de betreffende kinderen door en noteert deze in 
de overdrachtsmap. Ook wordt er aandacht besteed aan hun dag. Ter 
afsluiting van de overdracht wordt er een liedje gezongen. Er worden elke 
bso-dag twee kinderen aangewezen (aan de hand van een schema) die op 
de betreffende middag corvee hebben: verzorgen van de limonade, koekjes 
uitdelen, tafel afruimen en bekers afwassen. 

15.45 uur  Start van een activiteit met de eigen stamgroep en medewerkers (zie het 
smoelenboek). Elk kind van de groep (maximaal 20 kinderen) krijgt samen 
met een pedagogisch medewerker een gerichte activiteit aan de hand van 
een thema.  

16.45 uur  De activiteit wordt afgerond. Wanneer alles is opgeruimd, mag er tot 17.00 
uur vrij worden gespeeld.  

17.00 uur  Kinderen eten gezamenlijk: warm, fruit of een beker yoghurt. 
17.30-18.30 uur  Elke medewerker blijft bij haar eigen groep en er mag vrij gespeeld worden, 

gerust enz. Wanneer een medewerker haar groep verlaat i.v.m. het rooster, 
dan zorgt zij voor een overdracht aan de tweede medewerker op de groep. 
In de praktijk moet een ouder weten bij wie hij/zij terecht kan.  

 
Opmerking 
De opstart(tijd) van de dag op de bso kan per locatie verschillen i.v.m. wisselende schooltijden. Dit 
kan variëren tussen 13.45 tot 14.45 uur. Hierdoor kunnen de tijden van de activiteiten per locatie iets 
afwijken.3 
 
7.2 Algemeen 
 
Bso Stormvogel biedt bso-opvang aan alle kinderen op scholen in de gemeente De Bilt/Bilthoven en 
Zeist. Dit houdt in dat wij ervoor zorgen dat de kinderen veilig worden opgehaald en naar de 
dichtstbijzijnde vaste opvanglocatie vervoerd worden. Op enkele locaties vindt opvang specifiek 
plaats voor kinderen van een vaste school. 
 
Afhankelijk van de schooltijden worden de kinderen opgehaald. Gemiddeld is de bso actief tussen 
12.00 en 19.00 uur. Deze tijden wijken af tijdens vakanties of studiedagen; wij zijn dan geopend van 
07.30 uur tot 18.30 uur.  
 
Onze bso-accenten: 

 Kunst & Cultuur (KC) 

 Sport & Spel (SS) 

 Natuur & Techniek (NT) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
3Zie: specifieke werkplan per vestiging  
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Hierna lees je meer over elk van de accenten. 
 

 

Kunst & cultuur 
Voor de kinderen met een rijke fantasie. Is jullie kind na school en in de vakanties graag lekker 
bezig met veel verschillende kunst- en/of culturele onderwerpen en activiteiten? Dan is een bso 
met het accent op kunst & cultuur geknipt voor jullie kind. Hier leren ze bijvoorbeeld een film 
maken, muziekinstrumenten spelen of gaan ze creatief aan de slag met kleuren en vormen. 

 

Sport & spel 
Is jullie kind altijd in de weer met sporten en bewegen? Op een bso met het accent op sport & 
spel zijn kinderen altijd lekker actief bezig. Hier kan jullie kind zich helemaal uitleven met 
verschillende sport- en spelvormen. Denk aan workshops judo, streetdance of gewoon een 
partijtje voetbal. Zo ontdekken kinderen welke sporten en spellen het best bij ze passen. 

 

Natuur & techniek 
Voor de speurneuzen en nieuwsgierige kinderen bieden wij buitenschoolse opvang met het 
accent natuur & techniek. Jullie kind trekt eropuit in de natuur en leert met allerlei activiteiten 
hoe de wereld van natuur & techniek in elkaar zit. Bijvoorbeeld door buiten grondmonsters te 
nemen of door in een witte jas bezig te zijn met interessante laboratoriumproefjes. 

 
7.3 Vakantieopvang  
 
In de vakantieperiode bieden wij speciale vakantieopvang aan op bso Choisyweg (Zeist) en bso 
Groenekanseweg (De Bilt). Op deze manier kunnen we elk kind dat vakantie houdt op ’t Mereltje 
voorzien van een leuk én uitdagend programma. Het is van belang om te weten dat de overige bso’s 
van ’t Mereltje in de vakantieperiode zijn gesloten. Kinderen die hier normaal gesproken worden 
opgevangen, zijn welkom op eerdergenoemde locaties. Minimaal 6 weken voor elke vakantieperiode 
ontvangen jullie een uitnodiging met daarin het activiteitenprogramma en een uitleg over de 
aanmeldprocedure via Mijn Mereltje, ons ouderportaal. Op basis van de inschrijvingen zetten wij 
tijdens de vakantie zoveel mogelijk vertrouwde bso-medewerkers in op onze vestigingen. 
 
De vakantieweken hebben een ander karakter dan de ‘gewone’ schoolweken. In de vakantie is het 
rustiger bij de buitenschoolse opvang en worden de kinderen/locaties samengevoegd.  Meer nog dan 
tijdens de schoolweken worden er in de vakantie activiteiten aangeboden. Zo heeft elke vakantie op 
de buitenschoolse opvang weer een leuk thema. In de zomer worden er bijvoorbeeld uitstapjes 
georganiseerd en bij het eten is er vaak iets lekkers. Kortom, er wordt naar gestreefd dat er ook bij de 
buitenschoolse opvang een vakantiegevoel heerst.  
 
Onze reguliere bso-opvang is dus tijdens schoolvakanties gesloten, als alternatief bieden wij kind & 
ouders, de mogelijk zich in te schrijven voor de schoolvakantie. Deze opvang tijdens de 
schoolvakanties vindt voor Zeist plaats aan de Choisyweg en voor De Bilt/ Bilthoven op de 
Groenekanseweg. 
 
Opvang in de bso-vakantie 
Afhankelijk van jullie pakket staat opvang in de vakantieperiode al klaar in jullie persoonlijke planning. 
Automatisch. Is jullie kind aan- of afwezig in de komende vakantie(s)? Vraag alvast extra opvang aan 
óf ruil reeds ingeplande vakantiedagen voor andere opvangdagen. Tot en met 3 weken voor de 
vakantie kun je vakantiedagen aanvragen of ruilen via ons ouderportaal Mijn Mereltje; ga naar aan- 
of afmelden voor de bso-vakantie.  
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7.4 Spelen en ontwikkelen 
 
Speelkast 
In de speelkast staan materialen die door de kinderen mogen worden gebruikt tijdens het vrij spelen.  
Het speelgoed in de manden is te herkennen aan de foto op elke mand; hierop is te zien welk 
speelgoed erin zit. Dit speelgoed is aanwezig ter aanvulling van de permanente materialen en ter 
variatie. Door variatie in spelmateriaal blijven kinderen verrast en uitgedaagd. De hoeveelheid 
materiaal is beperkt, omdat te veel spelmateriaal ook remmend en overprikkelend kan werken.  
 
Buiten spelen 
Wij stimuleren de kinderen om veel buiten te spelen. Buiten spelen is gezond. Daarom kunnen veel 
activiteiten ook buiten worden ondernomen: vrij spel of spel onder leiding van een medewerker. De 
volgende regels worden gehanteerd: 

 Niet met fietsen tegen elkaar aan rijden. 

 Niet met zand of andere spullen gooien. 

 Veilig spelen, dus niet op je voeten van de glijbaan bijvoorbeeld. 

 Niet duwen of trekken aan elkaar. 
 
Mobiele telefoon, tablet en (spel)computer 
 
(Eigen) mobiele telefoon en tablet 
Op de bso beschikken verschillende kinderen over een eigen mobiele telefoon en tablet, die ze vaak 
mee naar school nemen. Over het gebruik van een mobiele telefoon en tablet zijn met de kinderen 
duidelijke afspraken gemaakt die regelmatig worden besproken. In principe gaan de mobiele 
telefoons en tablets bij binnenkomst in de mandjes van de kinderen. Als de kinderen op hun mobiel of 
tablet willen spelen, wordt met toestemming van de begeleiding de mobiel of tablet gepakt.  
 
De volgende afspraken worden gemaakt:  

 Je mag alleen bellen met je mobiel als het nodig is. Bijvoorbeeld n.a.v. de afspraak met 
ouders dat kinderen bellen om te vragen hoe laat papa en mama thuis zijn. 

 Met toestemming van de begeleiding mag je een spelletje spelen op je mobiel of tablet. 

 Tijdens tafelmoment gebruik je je mobiel niet. 

 Je mag geen geen foto’s maken met je mobiel of tablet. 

 Het gebruik van een eigen mobiel of tablet is op eigen risico. 
 
Internet 
Regelmatig praat de groepsleiding met de kinderen over wat ze graag spelen of zoeken op internet. 
Op die manier blijft de groepsleiding op de hoogte van hun online-activiteiten en kan er goed worden 
ingespeeld op de situaties die zich eventueel voordoen. 
 
Spelcomputer (Wii) 
Het beleid van bso Stormvogel wat betreft de Wii: 

 Er mogen geen agressieve spelletjes worden gespeeld op de Wii, alleen Wii Sport. Mochten 
er nieuwe spelletjes worden aangeschaft, dan zijn deze goedgekeurd voor kinderen vanaf 4 
jaar.  

 Kinderen mogen in groepjes niet langer dan 20 minuten spelen met de Wii. Om deze tijd in 
de gaten te houden wordt er een kookwekker gezet. 

 Kinderen alleen mogen 20 minuten met de Wii spelen. Om deze tijd in de gaten te houden 
wordt er een kookwekker gezet. 

 Kinderen die niet met de Wii spelen mogen niet blijven kijken. Pedagogisch medewerkers 
letten hierop. 

 Pedagogisch medewerkers controleren om de 10 minuten hoe het spel zich ontwikkelt: is er 
ruzie, onenigheid etc. Mocht dit zo zijn, dan gaat de Wii voor die middag uit.  
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 Mocht een kind sterk afwijkend gedrag vertonen tijdens het spelen, dan wordt het kind 
hierop aangesproken volgens het pedagogisch beleid. Tevens zal hierover worden overlegd 
met de ouder/verzorger. 

 Mocht een ouder het niet wenselijk vinden dat zijn/haar kind op de Wii speelt, dan moet dit 
aan de pedagogisch medewerker worden doorgegeven. 

 
Huiswerkbegeleiding 
Het is mogelijk dat een kind zijn huiswerk (af)maakt op de bso. We geven het kind een rustig plekje, 
zodat het zich goed kan concentreren en er zijn pedagogisch medewerkers aanwezig om het kind te 
begeleiden. Ook kunnen kinderen gebruik maken van de informatie in onze boekenkast of de 
computers, om zich bijvoorbeeld voor te bereiden op een spreekbeurt. De eindverantwoordelijkheid 
voor het maken van het huiswerk ligt bij de kinderen en ouders zelf.  
 
Workshops 
Op Kinderopvang ‘t Mereltje is veel ruimte voor creativiteit. Elk jaar bieden we op de locaties 
workshops aan. Denk aan: theater, koken, dansen, sport (door Sportbus en gymleraar) enz. 

 
‘Nietsdoen’ 
Bso-opvang is vrije tijd en soms willen kinderen na een drukke dag lekker nietsdoen. Ook dat mag. 
Lekker even hangen, zitten, staren. Mocht de pedagogisch medewerker merken dat het kind wel weer 
toe is aan een activiteit, dan zijn er voldoende keuzemogelijkheden. Na een tijdje wordt het kind ook 
gevraagd of hij/zij zin heeft om weer iets te ondernemen. Maar niets moet. 
 
7.5 Achtpluskinderen  
 
De achtplusgroep onderscheidt zich door een grotere zelfstandigheid op allerlei gebieden. Kinderen 
worden gestimuleerd om mee te denken met alles wat met de buitenschoolse opvang te maken 
heeft. Activiteiten en knutselopdrachten worden op een hoger niveau aangeboden. Tevens biedt de 
pedagogisch medewerker ondersteuning tijdens huiswerkopdrachten. 
 
Kinderen van acht jaar vragen om een andere benadering. Hun kijk op de wereld is anders dan die van 
jongere kinderen. Ze zijn zelfstandiger, kritischer en kunnen beter hun eigen keuzes maken. Daarom 
wordt in de omgang met achtplussers eerder uitgegaan van ‘begeleiden’. De pedagogisch 
medewerker hanteert daarom een andere pedagogische houding. Ze geeft de achtplusser extra 
vrijheid als hij die vraagt, maar herkent ook wanneer hij of zij behoefte heeft aan een gezellig gesprek 
of een extra knuffel. Pedagogisch medewerkers gaan de verantwoordelijkheid steeds meer met deze 
leeftijdsgroep delen. Het delen van de verantwoordelijkheid komt optimaal tot uiting in het 
achtpluscontract. Een individueel contract dat ondertekend wordt door ouders, kind en pedagogisch 
medewerker.  
 
7.6 Vervoer 
 
Elke schooldag halen we kinderen op van de verschillende scholen in de omgeving De Bilt/Bilthoven 
en Zeist. We doen dit te voet, per bakfiets, de Stint (met gordeltjes) of de auto/taxi. Tevens maken we 
vaak uitstapjes met onze bso-kinderen en verzorgen wij een shuttledienst van en naar hobby’s en 
sporten van de kinderen. Ook hier wordt er vervoerd te voet, per bakfiets, auto/taxi of zelfs bus.  
 
Vervoer van en naar: 

 Er wordt vervoerd van school naar de opvang. 

 Van de opvang naar bos/speeltuin/kinderboerderij en terug. 

 Van de opvang naar een andere opvang voor cursussen en terug. 

 Van de opvang naar een van tevoren afgesproken speel- of verblijfplek. 
 



  
 

 
 

Versie 1- juli 2017                                   Pedagogisch beleidsplan                                                                                      
48   

 

Wanneer we een bus inhuren voor vervoer gelden de veiligheidsregels van het vervoersbedrijf die ook 
werken met de verkeerswet. Op het moment dat kinderen in een taxi vervoerd worden, geldt er een 
uitzondering (zie hieronder beschreven). Worden de kinderen vervoerd in een  
Mereltje- of Stormvogel-auto/-busje, dan gelden de regels zoals omschreven in dit beleid. 
 
Veiligheid 
De kinderen worden altijd vervoerd door personen die te herkennen zijn aan hun naambadge en/of 
Stormvogel-vlag. Er zijn vaste pedagogisch medewerkers die ophalen op vaste dagen en vaste 
scholen. Met een autogordel om zit iedereen een stuk veiliger in de auto. Daarom is het dragen van 
autogordels op zitplaatsen voorin én achterin de auto volgens de wet verplicht. Maar de gordels die 
we als volwassenen dragen, zijn niet geschikt voor kleine kinderen en baby’s. Vandaar dat in de wet is 
vastgelegd dat kinderen kleiner dan 1,35 meter in een goedgekeurd kinderzitje moeten worden 
vervoerd. Wij houden ons aan deze regelgeving. Is het kind langer dan 1,35 meter? Dan moet de 
autogordel om, zo nodig met een zittingverhoger. 
 
Waar worden de bso-kinderen opgevangen tijdens het moment van vervoer?  
De kinderen worden opgevangen op hun eigen groep. Indien er meerdere (minimaal twee) 
medewerkers werkzaam zijn op de groep, zal er te allen tijde minimaal één medewerker achterblijven 
op de groep. De regel is dat de helft van het personeel op de groep blijft en de helft van het bso-
personeel kan worden ingezet voor het vervoer (naast de taxi- en de externe chauffeurs). 
 
Een uitzondering op de regel is van toepassing als de bso-kinderen gehaald worden van de 
verschillende scholen of als de bso-groep bestaat uit maximaal 10 kinderen. In dat geval wordt er één 
gediplomeerde medewerker ingeroosterd op de groep. Het kan voorkomen dat deze medewerker ook 
kinderen moet ophalen.  
 
Het moment van vervoer (inclusief het onderbrengen van de kinderen) duurt maximaal een half uur.  
 
De kinderen die iets eerder binnenkomen op de groep worden opgevangen op hun oude vertrouwde 
peutergroep. Dit is voor deze kinderen een bekende groep en de pedagogisch medewerkers zijn voor 
deze kinderen ook heel vertrouwd. Deze bso-kinderen mogen vanaf de bso hun favoriete 
speelgoed(mand) meenemen naar de peutergroep. Hier kunnen ze dan alvast mee aan de slag. 
Mochten ze behoefte hebben aan een beker sap, dan kunnen ze deze alvast krijgen. Vanwege de 
gezamenlijk start op de bso krijgen ze om 15.30-15.45 uur ook drinken aangeboden. Even later komt 
de bso-medewerker terug van haar ronde en haalt de kinderen op om gezamenlijk aan de bso-middag 
te beginnen. Tijdens het verblijf van de kinderen op de peutergroep wordt een kind/pedagogisch 
medewerker-ratio aangehouden van maximaal 16 kinderen. 
 
Op sommige locaties worden de bso-kinderen tijdens het vervoersmoment opgevangen in de centrale 
ruimte. Ook hier duurt het moment van vervoer maximaal een half uur. De kinderen die iets eerder 
binnenkomen worden op deze locaties gezamenlijk opgevangen. Even later komen de bso-
medewerkers terug van hun rondes en starten de kinderen gezamenlijk en ieder op hun eigen groep 
de bso-middag. 
 
Conclusie: de kinderen worden tijdens het moment van vervoer (maximaal een half uur) opgevangen 
op de bekende peutergroep of in de centrale ruimte, waarbij (minimaal) één vaste medewerker 
aanwezig is. Dit hoeft niet de vaste beroepskracht te zijn van de groep. 
 
Stint  
Kinderopvang ’t Mereltje maakt gebruik van de Stint (een elektrische bolderwagen) om zo op een 
veilige manier grotere groepen kinderen te vervoeren. Een ouder mag aangeven of hij/zij bezwaar 
heeft tegen het vervoeren van hun kind(eren) in de Stint. In de Stint dragen alle kinderen een 
fietshelm. 
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Zittingverhogers 
Onze kinderzitjes en zittingverhogers voldoen aan Europese veiligheidseisen en zijn voorzien van een 
keuringslabel.  
 
Zittingverhogers zijn verkrijgbaar in de gewichtsgroepen 2 (15 tot 25 kg) en 3 (22 tot 36 kg). Uw kind 
zit hierop en wordt vastgemaakt met de autogordel. De zittingverhoger zorgt ervoor dat het 
diagonale deel van de autogordel niet langs de hals, maar over de borst en het sleutelbeen van uw 
kind loopt. Verder loopt de heupgordel over de heupen en niet over de buik. Voor een zittingverhoger 
gelden dezelfde koop- en gebruikstips als voor een baby- en kinderautostoel. 
 
De bijbehorende veiligheidsmaatregelen:  

 Aangezien een zittingverhoger geen gordels heeft, moet de verhoger met het kind goed worden 
vastgezet met de autogordel.  

 Gebruik de zittingverhoger op de juiste manier: bevestig bijvoorbeeld niet een deel van de gordel 
achterlangs en gebruik geen gordelgeleider. De juiste zittingverhoger zorgt ervoor dat het 
diagonale gedeelte van de gordel goed over de borst loopt en niet in de hals snijdt. Daarnaast 
zorgt de verhoger er ook voor dat het heupgedeelte van de autogordel goed over het bekken 
loopt en niet over de buik van het kind.  

 Blijf gebruik maken van een zittingverhoger wanneer de gordel zonder verhoger over de hals van 
het kind loopt in plaats van over de schouder. Dus ook als het kind al langer is dan 1,35 meter 
en/of meer dan 36 kg weegt.  

 Ook voor een zittingverhoger geldt dat deze moet worden vervangen als je met de auto een 
botsing hebt gehad of tegen een paaltje bent aangereden. Zelfs als je aan de buitenkant geen 
schade kunt ontdekken, kan het toch zijn dat de zittingverhoger is beschadigd. 
 

 Voor kinderen kleiner dan 1,35 meter geldt: een goedgekeurd kinderzitje is verplicht. 

 Voor kinderen groter dan 1,35 meter (en volwassenen) geldt: een autogordel en zo nodig ook een 
goedgekeurde zittingverhoger is verplicht. 

 
Uitzonderingen 
Taxi- en busvervoer vormen een uitzondering op het bovenstaande. In deze vervoersmiddelen is een 
kinderzitje niet verplicht. Kinderen vanaf 3 jaar en volwassen moeten in dit geval de gordels 
gebruiken, voor zover aanwezig. 
 
Hoe worden de regels toegepast? 

 Tijdens het vervoer van kinderen in onze Mereltje- of Stormvogel-auto’s of -busjes zijn er 
zittingverhogers aanwezig en worden deze gebruikt in combinatie met de gordel. 

 Er worden maximaal zes kinderen vervoerd in de auto’s en in de bus maximaal zeven. 

 Mochten we zelf twijfels hebben, dan leggen we onze vragen neer bij het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat of aan de verkeerspolitie.  

 We begeleiden de kinderen altijd naar de desbetreffende taxi, waarbij de kinderen hun 
gordel verplicht moeten omdoen. 

 Kinderen die voorin zitten zijn langer dan 1,35 meter en worden vervoerd in de 
zittingverhoger en gordel. 

 Mocht een pedagogisch medewerker haar eigen auto als vervoersmiddel gebruiken, dan 
wordt het kind ook vervoerd in de zittingverhoger en gordel. 

 Bso Stormvogel heeft al haar officiële voertuigen verzekerd volgens de wet (WA) met een 
extra ongevallenverzekering voor medepassagiers. 

 Bso Stormvogel werkt met een vast taxibedrijf dat zoveel mogelijk een vertrouwde chauffeur 
inzet. 

 Bij vervoer in de bakfiets worden de kinderen vastgezet in de gordeltjes, zodat ze niet 
kunnen gaan staan of uit de bak kunnen vallen. 

 De kinderen krijgen bij vervoer per fiets en de Stint (op verzoek van ouders) een fietshelm 
op. 
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Nawoord: controle en distributie beleid 

 
Dit beleidsplan is in juni 2017 definitief afgerond. Nadat dit plan door de kwaliteitsmanager is 
vernieuwd en aangevuld, is het plan gecontroleerd vanuit verschillende disciplines binnen en buiten 
de organisatie.  
 
Heb je een vraag of opmerking m.b.t. dit plan? Je kunt altijd bij ons terecht via info@mereltje.nl.  
 
Laatste versie: juli 2017. 
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