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Voorwoord  
Voor u ligt het pedagogisch werkplan met hierin een praktische uitwerking van het pedagogisch beleid 
van Boerderij de Boterbloem. Pedagogisch medewerkers en ouders/verzorgers handelen conform het 
werkplan van de Boterbloem. Het werkplan wordt elk jaar geëvalueerd en bijgesteld naar aanleiding 
van overleg met de oudercommissie. Daar waar in het plan wordt gesproken over “wij” worden de 
pedagogisch medewerkers van de Boterbloem bedoeld.  
 
In het werkplan worden de volgende aspecten besproken; sociale- en emotionele veiligheid, het vier-
ogen principe, sociale- en persoonlijke competenties, veiligheid en gezondheid op de groepen, 
activiteiten, en praktische regels ter ondersteuning van het beleidsplan.  
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Hoofdstuk 1. Sociale veiligheid  

Sociale veiligheid is belangrijk voor een kind om zichzelf te kunnen zijn en zich optimaal te kunnen 
ontplooien. Een kinderdagverblijf zien wij als een tweede opvoedingsklimaat naast de thuissituatie. 
Ons streven is om de sociale veiligheid optimaal te bevorderen; geborgen-en vertrouwdheid staat 
daarbij centraal.  
 

1.1 Professionele inzet  

• Wij hebben allemaal een erkend diploma voor de kinderopvang  

• Wij werken volgens de CAO-Kinderopvang.  

• Alle medewerkers, stagiaires en vrijwilligers beschikken over een VOG (Verklaring Omtrent 
het Gedrag) en worden continu gescreend.  

• Stagiaires worden ten alle tijden boventallig ingezet. Iedere stagiaire wordt door een vaste 
medewerker begeleidt. We geven voorkeur aan stagiaires die een jaar lang komen stagelopen 
om zo min mogelijk verandering van gezichten te hebben.  

• Vrijwilligers worden ten alle tijden boventallig ingezet.  

• Medewerkers van de Boterbloem werken aan de deskundigheidbevordering met betrekking tot 
de pedagogische begeleiding. Ieder jaar vindt er een functioneringsgesprek plaats. Training is 
gericht op de bewustwording van de werkers. Via praktijkgerichte opdrachten, werkoverleg, 
het bespreken van een casus, en gesprekken onderling wordt de kennis en ervaring 
uitgebreid.  

• In wekelijks overleg (per groep) wordt teruggekeken op het werken met de kinderen op 
diverse gebieden die met de verzorging en de begeleiding van de kinderen te maken hebben: 
aanspreken van de kinderen, oudercontacten, welbevinden van kinderen, activiteiten met 
kinderen, ontwikkeling van kinderen, het thuisgevoel van de kinderen of een kind, e.d.  

• Boerderij de Boterbloem beschikt over diverse vakbladen voor de leidsters zoals 
Kinderopvang en Sozio (Sociaal Pedagogische Hulpverlening). Deze liggen in het kantoor. Wij 
komen onze verplichtingen na in het bijhouden en onszelf op de hoogte houden van 
vakkennis en van nieuwe ontwikkelingen. Wij maken actief gebruik van 
deskundigheidsbevordering en voeren dit in de praktijk uit. 

• Wij zijn ons bewust van ons eigen handelen, de eigen verantwoordelijkheid en nemen onze 
inzet serieus. 

• Minimaal vindt er maandelijks een afstemming van organisatorische zaken plaats en worden 
knelpunten of verbeterpunten besproken in het werkoverleg. Ook worden algemene zaken 
besproken waar het gaat over omgang met elkaar, omgang met de ruimten, open deuren 
beleid, omgang met de kinderen en Arbo-zaken, personeel en organisatiepunten. Wanneer 
medewerkers hier punten voor op de agenda willen zetten kunnen deze worden aangedragen 
in de algemene map. Deze algemene overdracht map is te vinden in het kantoor, hierin 
kunnen inventarisatiepunten worden opgeschreven en zaken die aandacht behoeven, 
agendapunten worden doorgegeven, e.d. 

• Wij werken met vaste gezichten op groep. Deze leidsters vangen elkaars vrije dagen en evt. 
ziekte op. Mocht dit niet lukken, neemt een collega van een andere groep de dienst over 
(alleen bij uitzonderingen en/of noodgevallen). De collega wordt bij aanvang van de dienst(en) 
volledig geïnformeerd over wat van hen verwacht wordt en ontvangt deze instructies van een 
vaste leidster. Op deze manier wordt de kwaliteit zo goed mogelijk gewaarborgd.  

• In de kast (keuken) liggen per groep de volgende documenten: de kindkaarten, GGD-
informatie (o.a. brochure Infectieziekte en hygiëne), protocollenmap, overdrachtsmap, RIV-
map met bijbehorende taken, medicijnoverzicht, dagritme schema, pedagogisch beleidsplan, 
ontruimingsplan en telefoonlijsten.  

• In het kantoor liggen o.a. veiligheid en gezondheidsbeleid, personeelsdocumenten, brochure 
infectieziekte en hygiëne, protocollen en andere informatie.  

• Op de tablet (die op elke groep hangt) staan alle kind gegevens op.  

• Elk jaar worden de medewerkers geschoold voor de kinder- EHBO en BHV.  

• Vanaf januari 2018 zijn alle medewerkers SKJ geregistreerd en werken wij met dit systeem.  

• Er zijn vier Hbo’ers in dienst met een pedagogische achtergrond.  

• Er is een opleidingsplan beschikbaar voor alle pedagogische medewerkers  

• Het taalniveau van beroepskrachten is minimaal 3F niveau, zodat zij de kinderen goed kunnen 
ondersteunen bij de taalontwikkeling.  
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1.2 Groepen  

De kinderen worden opgevangen in een vaste groep, de zogenaamde basisgroep. Er is een verticale 
groep voor de buitenschoolse opvang, namelijk: 

- Het wespennest 4 – 7 jaar  
- De bijenkort 7-12 jaar 

 
Het wespennest heeft een eigen ruimte die is voorzien van een ruime keuken, eet- drink gedeelte en 
speelruimte. Buiten de ruimte zijn de wc’s voor de kinderen. De groep grenst aan de ‘vieze’ ruimte, 
waarin de kinderen de laarzen en overalls aan kunnen trekken voordat zij naar buiten gaan. Vanuit de 
groep kan je deze ruimte in kijken door middel van een raam.  
 
De bijenkorf heeft een eigen ruimte die is voorzien van een ruime keuken, eet- drink gedeelte en 
speelruimte. Buiten de ruimte zijn de wc’s voor de kinderen 
 
Evt. zouden de kinderen nog gebruik kunnen maken van de grote gezamenlijke ruimte voor knutsel, 
speel- of beweegactiviteiten.  
 
Het kan voorkomen dat de groep samen kan worden gevoegd, namelijk:  

o In de ochtenduren vanaf de openingstijd tot 7:00 en in de middag vanaf 17.30 tot sluitingstijd 

19:00 uur met een max. van 1,5 uur.  

o Ouders worden bij het plaatsingsgesprek en gedurende opvangperiode vooraf geïnformeerd 

en op de hoogte gehouden van het samenvoegen van de basisgroepen van hun kinderen. 

o Kinderen kunnen worden opgevangen in 2 basisgroepen in overleg met de ouders. Per 

basisgroep is er minimaal één vaste groepsruimte. 

o Wanneer er onderbezetting is in het aantal kinderen gedurende gehele dag binnen de 1e 

basisgroep(en) is het mogelijk en gewenst dat basisgroepen samengevoegd worden, hierbij 

wordt rekening gehouden met de beroepskracht-kind ratio 

 

1.3 Beroepskracht-kindratio  

De basisgroepen worden begeleid door minimaal één vaste medewerker per dag; het vaste gezicht op 
de groep. De basisgroep indeling/toewijzing is bekend bij de ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen. 
De volgende beroepskracht – kind ratio wordt toegepast op de BSO:  

- 1 beroepskracht op maximaal 10 kinderen met de leeftijd 4 – 12 jaar  
- 1 beroepskracht op maximaal 12 kinderen met de leeftijd 7 – 12 jaar.  

 
Uitzonderingen:  
Met twee pedagogisch medewerkers 

Tijdens de inloop ’s ochtends tussen 7.30 uur en 8:30 uur, tijdens de middagpauze tussen 12.30 en 

14:00 uur en bij het ophalen van 17.30 uur tot 18:00 uur mag er minder personeel op de groep staan 

dan voorgeschreven is volgens de beroepskracht/kindratio (BKR) wetgeving. 

 

Met drie pedagogisch medewerkers 

Tijdens de inloop s ’ochtends tussen 7.30 uur en 8.00 uur, tijdens de middagpauze tussen 12.00 uur 

en 14:15 uur mag er minder personeel op de groep staan dan voorgeschreven is volgens de 

beroepskracht/kindratio (BKR) wetgeving. 

 

1.4 Uitvoering van het vaste gezichten criterium  

Voor de kinderen van de BSO is er geen vaste gezichten criterium. Er werkt weliswaar een vast team 
op de BSO, waardoor de kinderen meestal hetzelfde gezicht zien.  Daarnaast heeft elk kind op de 
BSO een mentor. Deze mentor is het aanspreekpunt voor ouder(s)/verzorgers én volgt het kind in de 
ontwikkeling gedurende opvangperiode.   
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1.5 Het vierogen principe  

Het eerste uitgangspunt is dat er altijd vier ogen op de groep aanwezig zijn, dit betekent dat er groot 
en deels van de dag twee pedagogisch medewerkers op de groep staan. De wettelijke bepaling van 
het beroepskracht-kind ratio is leidend voor de hoeveelheid pedagogisch medewerkers op de groep.  
De wettelijke bepaling is: 

- 1 beroepskracht op maximaal 10 kinderen met de leeftijd 4 t/m 12 jaar 
- 1 beroepskracht op maximaal 12 kinderen met de leeftijd van 7 t/m 12 jaar.  
- Dit betekent dat op bepaalde dagdelen maar 1 beroepskracht op de groep aanwezig is 

(afhankelijk van de hoeveelheid kinderen).  
 
Uitzondering: 

Met twee pedagogisch medewerkers 

Tijdens de inloop ’s ochtends tussen 7.30 uur en 8:30 uur, tijdens de middagpauze tussen 12.30 en 

14:00 uur en bij het ophalen van 17.30 uur tot 18:00 uur mag er minder personeel op de groep staan 

dan voorgeschreven is volgens de beroepskracht/kindratio (BKR) wetgeving. 

 

Met drie pedagogisch medewerkers 

Tijdens de inloop s ’ochtends tussen 7.30 uur en 8.00 uur, tijdens de middagpauze tussen 12.00 uur 

en 14:15 uur mag er minder personeel op de groep staan dan voorgeschreven is volgens de 

beroepskracht/kindratio (BKR) wetgeving. 

 
Bovenstaande momenten zijn aandachtpunten bij de uitwerking van het vierogen principe.  
 
De boterbloem geeft de volgende invulling aan het vierogen principe onderverdeeld in de aspecten 
bouwkundige aanpassingen, personeel, samenwerking en specifieke situaties.  
 
Bouwkundige aanpassingen:  

• In de groepsruimte zijn de deuren groot en deels voorzien van glas, zodat personeel altijd 
naar binnen kan kijken.  

• Het is een regel om de deuren (en deel van de ramen) transparant te houden en niet dicht te 
plakken met werkjes en mededelingen  

• De groepsruimte van de BSO zijn voorzien van grote ramen, zodat er altijd van buiten naar 
binnen gekeken kan worden.  

• Groepsruimte(s) zijn zo ingericht dat er hoekjes gecreëerd zijn op kind hoogte, waarbij de 
medewerker de ruimte in zijn geheel kan overzien.  

• De toiletruimten van de BSO bevinden zich in de gang en in de vieze ruimte. Op beide 
plekken is er veel toezicht van andere collega’s en lopen er regelmatig collega’s langs.   

 
Personeel: 

• Van iedere medewerker, stagiaire en vrijwilliger is er een Verklaring Omtrent het Gedrag 
(VOG) aanwezig. Alle medewerkers, stagiaires en vrijwilligers worden continu gescreend op 
strafbare feiten.   

• Nieuw personeel wordt pas aangenomen na een mate van screening en eventueel 
referentieaanvraag.  

• Stagiaires en vrijwilligers staan altijd boventallig en nooit alleen op de groep.  

• Een pedagogisch medewerker is niet langdurig en structureel alleen buiten met de kinderen, 
bovendien is zij altijd telefonisch bereikbaar en is zij buiten in het zicht met de kinderen.  

• Tussen 07.00 en 9.00 worden de kinderen gebracht. In het eerste half uur dat een 
pedagogisch medewerkster alleen is, zijn er meestal ouders op de groep waardoor een 
leidster niet alleen is.  

• Tijdens het laatste anderhalf uur dat een leidster mogelijk alleen op de groep is (nooit in het 
gebouw i.v.m. schoonmaaksters die afsluiten), worden de kinderen door hun ouder(s) 
opgehaald. Daardoor is een leidster eveneens op dit moment zelden alleen.   

• Het grootste gedeelte van de dag zijn er twee of meer pedagogisch medewerkers aanwezig 
op de groep.  

• In de personeelsregels zijn restricties uitgewerkt wat betreft het omgaan met beeldmateriaal 
op mobiele telefoons en/of fototoestellen.  
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• Het onvoorstelbare karakter van de breng- en haalsituaties (je weet niet exact wanneer een 
ouder binnen- of langsloopt en hoeveel tegelijk etc.) verkleint het risico dat iemand zich 
onbespied of niet gecontroleerd zou kunnen voelen.  

• Het grootste gedeelte van de dag zijn er twee of meer kantoor medewerkers aanwezig die 
onaangekondigd op de groep kunnen komen.  

•   
 

 
Samenwerking en klimaat  

• Er heerst een open werkklimaat, zodat medewerkers elkaar altijd aan durven te spreken op 

hun handelen. Dit creëren we door elkaar feedback te (leren) geven in elke geleding van de 

organisatie (functioneringsgesprekken, teamvergaderingen, groepsobservaties door de 

manager).  

• Regelmatig zal de manager groepsobservaties inplannen, de bevindingen worden regelmatig 

teruggekoppeld tijdens (team)vergaderingen of individueel naar de medewerker persoonlijk.  

• Er wordt gewerkt met vaste teams met continuïteit op de groep als uitgangspunt. Dit zorgt 

ervoor dat medewerkers aan elkaar gewend raken/zijn, wat het aanspreken op niet gepast 

gedrag makkelijker kan maken.  

• Mocht er een pedagogisch medewerker alleen op de groep staan, kan het zijn dat een 

stagiaire/achterwacht als extra paar ogen fungeert.  

Specifieke situaties  
Gedurende een opvang dag doen zich verschillende bezettingsmomenten voor; bezetting qua 
kinderen en bezetting van medewerkers. Hieronder beschrijven wij de situaties waarbij het kan 
voorkomen dat een medewerker alleen is met de kinderen en hoe wij hiermee omgaan met 
inachtneming van het vierogen principe.  
 
Tijdens uitstapjes  
Tijdens uitstapjes gaan pedagogisch medewerkers (of een pedagogisch medewerker en een 

volwassen (stagiaire/vrijwilliger) minimaal met zijn tweeën op pad met een groepje kinderen. Mocht 

een pedagogisch medewerkster (uitzonderlijke gevallen) alleen met een groepje kinderen op pad 

gaan, dan is dit een vaste leidster van de BSO en dan is dit in een omgeving waar voldoende sociale 

controle aanwezig is van andere mensen. Daarnaast is de pedagogisch medewerkster altijd 

telefonisch bereikbaar en houdt zij zich aan het BKR.  

Toezicht bij het buiten spelen  
De BSO heeft een afzonderlijk speelterrein. Het speelterrein is van binnenuit overzichtelijk doordat zij 
zijn verbonden met elkaar via een groot raam. Als een pedagogisch medewerkster buiten gaat spelen 
met de kinderen, kan vanuit binnen de andere pedagogisch medewerkster mede toezicht houden en 
andersom.  
 
Mocht er een leidster met de kinderen de stal in gaan om de dieren te voeren, lopen daar regelmatig 
collega’s. Ook dit onvoorspelbare karakter zorgt ervoor dat het risico dat iemand zich onbespied of 
niet gecontroleerd voelt verkleind wordt.  
 
Bij beide buitenruimtes zijn camera’s aanwezig. Mocht er onduidelijkheid zijn over een situatie, is er 

altijd de mogelijkheid om deze beelden terug te kijken.  

 
Breng- en haalmomenten en pauzes – de drie uursregeling  
Tijdens de breng- en haalmomenten kan het zijn dat de pedagogisch medewerkster maximaal 1,5 uur 
alleen staat op de groep. Tijdens deze drukke ‘verkeersuren’ is er voortdurend inloop door ouders. Het 
onvoorspelbare karakter van de breng- en haalmomenten verkleint het risico dat iemand zich 
onbespied of niet gecontroleerd zou kunnen voelen.  
 
Tijdens de middagpauze kan het voorkomen dat de pedagogisch medewerkster om de beurt 
maximaal een half uur alleen op de groep staan. Mocht dit het geval zijn, dan maken wij om het 
vierogen principe te waarborgen gebruik van stagiaires en/of vrijwilliger die fungeren als tweede paar 
ogen. Als dit onmogelijk is, zal de eigenaar regelmatig een kijkje nemen op de groepen. Ook dit 
onvoorspelbare karakter zorgt ervoor dat iemand zich onbespied of ongecontroleerd voelt.  
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De eigenaren komen regelmatig onaangekondigd op de BSO binnen. Omdat de eigenaren op het erf 
wonen en allebei werkzaam zijn bij de Boterbloem, zijn zij (bijna) altijd aanwezig in het gebouw. Juist 
omdat deze onaangekondigde momenten niet planbaar zijn en dus onvoorspelbaar is, draagt dit bij 
aan het vierogen principe.  
 

1.6 Effectieve groepsgrootte, BKR en doorstroming  

Maximale groepsgrootte: 

- Het wespennest: maximaal 20 kinderen  
- De bijenkorf: maximaal 30 kinderen  

 
Bij de uitwerking van de beroepskracht-kind ratio in samengestelde groepen zijn onderstaande 
uitgangspunten gehanteerd: 

• Het gemiddelde is bepaald zoals opgenomen in Convenant, waarbij het aantal kinderen in 
relatie tot één pedagogisch medewerker de basis van de berekening vormt. 

• In deze berekening heeft alleen het einde van de berekening afronding naar boven 
plaatsgevonden; het ‘doorrekenen’ gaat uit van onaf geronde getallen. 

 

Leeftijd Beroepskrachten Maximale aantal kinderen 

4 – 12 1 10 

7 – 12 1 12 

 
Doorstroming van de peutergroep naar de BSO: 

• Doorstroming kan als een plaats vrijkomt en als de leeftijd passend is met de leeftijdsindeling 
van die andere groep. Als de kinderen vier zijn, gaan zij naar de BSO. 

• Bij doorstromen van een kind naar een andere groep neemt een leidster contact op met de 
betreffende ouders. In overleg wordt bekeken wanneer dat kan ingaan. Ook wordt gezamenlijk 
een wen tijd afgesproken. 

 

1.7 Vaste structuur  

Op de groep wordt gewerkt a.d.h.v. een vaste structuur. Deze structuur zorgt voor duidelijkheid en 
regelmaat bij de kinderen.  
 
NB. Als de kinderen worden gebracht, wordt ervanuit gegaan dat zij hebben ontbeten. Mocht dit niet 
het geval zijn, dan kunnen de kinderen ontbijten op de groep maar wordt er van ouders verwacht dat 
zij het ontbijt hebben meegegeven.  
 
VSO:  
07:00 – 08:15/30 kinderen worden gebracht en opgevangen – op de baby/peutergroep  
08:20/08:30  kinderen worden naar school gebracht  
 
BSO 
15:00 – 15.15  Kinderen worden opgehaald van school 
15:50 – 15.30   Ontvangen kinderen 
15:30 – 15.45  Drinken en koekje/fruit 
15:45 – 17:00   Spelen en/of activiteit 
17:00    Snoepje 
17:00 – 19:00  Kinderen worden opgehaald door ouders  
 
BSO (vakantie)  
07:00 – 09:30  Kinderen worden gebracht en opgevangen – op eigen groep  
09:30 – 10:00  Spelen en/of activiteit 
10:00 – 10:15   Drinken en fruit 
10:15 – 12:00  Spelen en/of activiteit 
12:00 – 13:00  Eten en opruimen 
13:00    Kinderen worden opgehaald 
13:00 – 15:00  Spelen en/of activiteit 
15:00 – 15:15  Drinken en koekje/fruit 
15:15 – 17:00  Spelen en/of activiteit 
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17:00   Rijstwafel  
17:00 – 19:00  Kinderen worden opgehaald door ouders  
 

1.8 Rituelen en routines  

Om de kinderen zoveel mogelijkheid structuur en duidelijkheid te bieden hebben wij een aantal vaste 
rituelen en routines op de BSO. 

• Iedere pedagogisch medewerker werkt volgens een vaste dagindeling  

• Voor een eet- en drinkmoment wordt er altijd gezamenlijk opgeruimd  

• Er wordt twee keer per dag fruit gegeten (in de ochtend en in de middag).  

• Voor elk eet- en drinkmoment worden de handen gewassen van de kinderen en de leiding  

• De kinderen blijven aan tafel zitten totdat het eet- en drink moment afgelopen is.  

• De pedagogisch medewerkers zorgen voor overzicht aan tafel en rust in de ruimte. Er vindt 
geen nevenafleiding op de groep plaats.  

• Na elk eet- en drinkmoment worden de handen en gezichten schoon gemaakt.  

• De kinderen eten minimaal één broodje en drinken één glas melk/karnemelk/thee/water.  

• Per dag gaan we minimaal 1x naar buiten met de kinderen; dit kan in de ochtend en/of middag 
zijn, afhankelijk van het weer en andere activiteiten.  

• Bij verjaardagen wordt voor het uitdelen van de traktatie liedje(s) gezongen.  
 
De rust op de groep wordt bewaakt door de volgende rituelen en routines:  

• Er zijn in principe ‘vaste haaltijden’. Mochten er kinderen vroeger (bijv. 2 uur eerder) worden 
opgehaald dan de eindtijd van afgenomen dagdeel of delen, dan wordt dit gemeld bij het 
brengen. De leidsters zijn dan in de mogelijkheid om het spelen van het kind hierop af te 
stemmen  

• Wij bereiden kinderen voor op een overgang naar de volgende activiteit zodat de kinderen niet 
het gevoel krijgen dat hun spel ‘zomaar’ wordt gestopt. Speelgoed wordt gezamenlijk 
opgeruimd voor een eet- en drinkmoment en als er nieuw speelgoed wordt gepakt, wordt eerst 
het oude opgeruimd.  

• Bij het naar buiten gaan staat het buitenspeelgoed geordend zodat de kinderen in alle rust 
hun activiteit kunnen bepalen. Bij het naar binnen gaan, zetten de kinderen het 
buitenspeelgoed netjes bij elkaar, ook als er later weer buiten wordt gespeeld.  

 

1.9 Eet en drink regels  

Voor elk drink- en eetmoment zijn er vaste regels op de Boterbloem. Wij proberen de kinderen zo 
gezond mogelijk eten aan te bieden. Wij houden daarbij rekening met het eventuele wensen van 
ouder(s). Ouders kunnen deze wensen doorgeven in het intake formulier of vertellen aan hun mentor.  
 
 
 
10:00 & 15:30 fruit en drinken   

 
o De kinderen krijgen maximaal één stuk fruit per keer. 
o Kinderen krijgen eerst een half stuk aangeboden, wanneer het kind meer lust wordt er meer 

aangeboden.  
o De kinderen krijgen thee, water en/of ranja aangeboden.  

 
NB. De kinderen krijgen maximaal 2x per dag ranja, de rest van de dag krijgen de kinderen water en 
thee aangeboden. Bij mooi weer zorgen wij ervoor dat de kinderen meer drinken.  
 
12:00 middageten 

o Wij bieden de kinderen altijd bruinbrood aan  
o De eerste boterham is altijd met hartig beleg, daarna mogen de kinderen zoet beleg  
o De kinderen mogen maximaal 4 boterhammen  
o De kinderen mogen, nadat zij brood hebben gehad, eventueel een rijstwafel of een cracker. 

 
 
17:00 Rijstwafel  
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1.10 Overzichtelijke herkenbare ruimtelijke groepsindeling  

Om de kinderen zich prettig en thuis te laten voelen, proberen wij altijd een overzichtelijke en 
herkenbare ruimtelijke groepsindeling te creëren. Dit doen wij door middel van de volgende punten:  

• Er zijn voor de kinderen speelplekken om zowel in groepsverband als individueel te spelen of 
zich terug te trekken. Er zijn minimaal twee functiegerichte hoeken in één groepsruimte.  

• Knutselwerkjes worden het liefst op één centrale plek gehangen om overzicht en rust te 
behouden op de groepen.  

• Speelgoed ruimen wij op in de bakken, gesloten kasten of de open ‘kieskasten’.  

• Speelgoedmaterialen bergen wij gesorteerd op, op thema en functie.       

• Wij zorgen voor afwisselen spelmateriaal gericht op leeftijd en afgesteld op 
ontwikkelingsniveau.         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.11 Opendeuren beleid  

• Wij signaleren ontwikkeling en interesse van het kind of de kinderen. Er vindt overleg en 
afstemming plaats over eventuele uitwisseling van de kinderen: een kind dat graag wil 
meedoen met een activiteit van de baby- of peutergroep mag dit in overleg met de 
medewerker van de baby- en peutergroep en vice versa.  

• Wij zorgen dat kinderen contacten kunnen onderhouden met een broertje of zusje. Wij bieden 
de kinderen de mogelijkheid om vriendschappen op te bouwen met kinderen uit de eigen en 
andere groep.  

• De medewerkers van het KDV en BSO bepalen in overleg de taakverdeling en of het 
uitwisselmoment geschikt is. Het groepsbelang van de vaste groep gaat voor.  

• Vaste momenten, zoals eten en drinken, vinden in de eigen groep plaats. 

• Wij werken als 1 groot team in plaats van ieder team op een afzonderlijk eilandje. Wij denken 
verder dan alleen het eigen groepsbelang of het eigen individuele belang van de leidster. Wij 
staan ook stil bij het functioneren van een andere groep en bekijken of wij kunnen adviseren 
en/of bijspringen indien nodig.  

 

1.12 Informatieoverdracht naar ouder(s)/verzorger(s)  

Wij vinden het belangrijk dat er goed contact is met ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen. Wij houden 
dit contact o.a. door:  

• Er wordt er bij het brengen naar bijzonderheden gevraagd. Bij het ophalen maken de leidsters 
tijd voor een korte mondelingen overdracht, waarbij zij vertellen hoe de dag was. Eventuele 
bijzonderheden en/of vragen kunnen tijdens dit moment gesteld worden. 
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Hoofstuk 2. Emotionele veiligheid, sociale en persoonlijke competenties  

Om de sociaal- emotionele veiligheid te bewaken en sociale en persoonlijke competenties van de 
kinderen te stimuleren hanteren wij onderstaande waarden, normen en gedragsregels.  
 

2.1 Respect (sociaal-emotionele veiligheid) 

❖ Wij staan open voor ieders talenten en die van de kinderen. 
❖ Wij spreken kinderen en elkaar vriendelijk opbouwend aan vanuit jezelf volgens 

feedbackmethode en ik-boodschap. Wij spreken kinderen aan op kind hoogte en zorgen 
hierbij voor nabijheid.  

❖ Bij het aanspreken (overdracht) van ouders bekijken wij of het aanspreekmoment geschikt is 
qua omgeving, drukte, aanwezige kinderen, e.d. of maken een afspraak.  

❖ Leidster spreken elkaar op het functioneren aan, maar doen dit apart van de kinderen. 
❖ Ontwikkelingen die aandacht nodig hebben, worden door zowel leidsters als 

ouders/verzorgers op tijd aan de orde gebracht om recht te doen aan de betreffende situatie 
en omstandigheid. 

❖ Wij spreken met elkaar en niet over elkaar. 
❖ Wij kunnen op elkaar vertrouwen en accepteren de werkwijze van de collega, echter wel met 

afstemming van ieders zijn doen en laten op elkaar. 
❖ Wij steunen elkaar en vallen elkaar niet af. Wij zijn over ons eigen handelen eerlijk naar 

collega’s en ouders/verzorgers. Fouten maken is niet erg, maar moeten wel benoemd worden 
en wij moeten ervan leren.  

❖ Wij leren kinderen sorry te zeggen als ze iets gedaan hebben wat niet mag. 
❖ Ouders/verzorgers horen het direct (wij bellen hen direct) als er iets ernstigs is voorgevallen 

met hun kind, niet pas bij ophalen. Wij vertellen wat er is gebeurd en hoe dat is gekomen en 
wat eraan gedaan is. Ouders/verzorgers worden in de gelegenheid gesteld om samen met 
ons te kijken naar wat van belang is bij het verdere verloop van de zorg voor het kind voor die 
dag. 

❖ Wij spelen in op interesse en welbevinden van de kinderen: letten op actie, gedrag en 
houding, uitstraling en motivatie en stemming. Wij benoemen deze op kindniveau naar het 
kind. 

❖ Bij verschil van mening, wrijving, e.d. zoeken wij met elkaar constructief naar een oplossing in 
alle redelijkheid en billijkheid door zowel pedagogisch medewerkers, directie als 
ouders/verzorgers. Het gaat erom hoe wij verder gaan, dat wij er wat mee doen. Het is zaak 
om samen de oplossing te bedenken om verder te kunnen! Iedereen heeft zijn 
verantwoordelijkheid op dit punt te nemen. Wij zijn professionals en dan mag dit van ons 
verwacht worden. Wij kijken hierbij verder dan ons individuele belang. Wij kijken hierbij naar 
het gemeenschappelijk doel.  

❖ Wij gaan uit van individuele interesses, ontwikkelingsniveau, behoeften en welbevinden, 
vaardigheden en ideeën van het kind. 

❖ Wij leren de kinderen de groepsregels zoals: op de beurt wachten/geduld te hebben, helpen, 
luisteren, samendoen, rekening te houden met de ander, samen delen, zorgzaam te zijn voor 
dieren, mensen en planten, keuzes maken, e.d. 

❖ Wij denken in het belang van het kind telkens weer na over de achterliggende gedachten van 
ons handelen  

 

2.2 Goede groepssfeer (sociaal-emotionele veiligheid) 

❖ Elke ouder/verzorger en kind wordt welkom geheten. 
❖ Sterke kanten worden benadrukt en gestimuleerd. Positief gedrag belonen wij altijd 

immaterieel. 
❖ Ook worden positieve bijdragen van de leidsters onderling en voor de organisatie beloond. 
❖ Wij communiceren helder en oprecht door het duidelijk kort aangeven hoe over gedrag of een 

actie gedacht wordt, welk gevoel de actie oproept en het gevolg hiervan. Wij leren jonge 
kinderen een alternatief aan. Wij leren grotere kinderen om zelf tot een oplossing te komen 
om hun gevoel van eigenwaarde te vergroten. Regels worden duidelijk benoemd. Bij het zeer 
jonge kind wordt vooral sensitief gereageerd en op deze wijze emotionele steun geboden. Wij 
voorkomen onnodige stemverheffing omdat dit de kinderen afschrikt (is bedreigend).  

❖ Wij dragen zorg voor normaal taalgebruik, ook door ouders/verzorgers (wij verwachten dit of 
proberen dit zo mogelijk te bevorderen). 

❖ Wij zijn alert op evenveel aandacht voor elk kind in de groep (ook voor de stille kinderen). 
❖ Kinderen krijgen duidelijke structuur (regelmaat) in hun dagindeling. 
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❖ Plezier bij de kinderen staat voorop. 
❖ Wij zijn ons bewust van onze uitstraling, gezichtsuitdrukking en de mate van ons stemgebruik. 

Met persoonlijke onvrede mogen de kinderen niet worden belast. 
 

2.3 Zelfredzaamheid (persoonlijke competentie) 

❖ Wat kinderen zelf kunnen, laten wij ze zelf doen. Bijvoorbeeld zichzelf aankleden, zelf de lepel 
vasthouden en zelf eten, zelf de beker vasthouden, zelf kiezen wat voor soort beleg op de 
boterham, zelf te lopen of zelf een ander speelgoed te gaan halen en pakken, zelf op te 
ruimen, iets omgestoten dan samen met ons opruimen en schoonmaken, helpen met 
boodschappen opruimen, helpen met tafel dekken en afruimen, etc. Wij leren het kind contact 
te maken, samen te spelen, om bij ruzie tot een oplossing te komen en het goed te maken, 
etc. 

❖ Wij helpen de kinderen met doorzetten.  
❖ Wij stimuleren kinderen elkaar te helpen. Goed initiatief van een kind belonen leidsters met 

een compliment en een schouderklopje, e.d. waarbij de leidsters aangeven wat dat voor hun 
doet: bijvoorbeeld ‘Ik vind het fijn als jij mij helpt met opruimen want nu kunnen wij eerder aan 
tafel gaan’. 

❖ Wij geven een kind soms een keuze tussen twee dingen en spelen in op de koppigheidsfase 
en de ontwikkeling van de eigen ik.  

❖ Wij geven aan gedrag, en communiceren deze naar het kind. Dit doen we door aan te geven 
wat wel kan en wat niet en waarom. 

❖ Kinderen mogen zelf beslissen over het eigen van thuis meegenomen speelgoed. Wil het kind 
er niet meer meespelen dan leggen we zijn speelgoed in zijn persoonlijke bak zodat er niets 
mee gebeurt. Grotere kinderen leren wij dit zelf te doen. 

❖ Wij leren de kinderen hun eigen handen en gezicht voor aanvang en na het eten en drinken 
schoon te maken. Ieder kind krijgt een snoetendoekje (wegwerp).  

❖ Wij helpen de kinderen hun eigen conflicten op te lossen of helpen even mee en trekken ons 
daarna weer snel terug. 

❖ Wij stimuleren/motiveren kinderen met woorden op de wc te plassen, we dwingen ze niet. 
Wanneer het de kinderen lukt worden ze positief beloond met een compliment 

❖ Kinderen zijn nooit alleen in de sanitaire ruimte. Er is een collega in de buurt. 
❖ Wij leren de kinderen na het plassen altijd de handen te wassen. 
❖ Wij laten het kind zelf het wc-papier gebruiken en zitten niet aan het kind. Hooguit tillen wij het 

kind op de wc of ervan af. 
❖ Wij maken geen seksuele (of seksueel getinte) opmerkingen of gebruiken geen seksueel 

(getinte) woorden.  
❖ Jongens worden op de wc gezet zodanig dat ze goed naar achteren zitten om goed te kunnen 

plassen. Staand plassen doen we niet. 
❖ Soms moeten bij ontlasting de billen door ons worden schoongemaakt. Dat hoort bij de zorg 

voor de kinderen.  
❖ Wij zijn alert op hoe kinderen reageren. Ouders/verzorgers worden geïnformeerd als het kind 

in zijn broek heeft geplast of gepoept of naast de wc heeft geplast, of juist wel in de wc heeft 
geplast en gepoept en hoe het kind heeft gereageerd. 

 

2.4 Serieus nemen en veiligheid (persoonlijke competentie) 

❖ Wij passen actief luisteren toe om te weten wat een kind wil en komen afspraken na. Wij doen 
geen beloftes aan een kind die wij niet kunnen waarmaken. 

❖ Wij zijn duidelijk en eerlijk naar de kinderen. Wij geven onze eigen fouten toe en zeggen sorry 
tegen het kind. 

❖ Wij zijn consequent en tonen begrip voor de bedoeling van het kind door ons in te leven in wat 
het kind met de actie wil bereiken: verwoorden het in eenvoudige woorden. Wij reiken een 
alternatief aan of geven een voorbeeld of laten het kind kiezen tussen twee mogelijkheden. 
Grotere kinderen wordt geleerd zelf een andere oplossing te bedenken. 

❖ Wij geven geconcentreerde individuele aandacht aan een kind tijdens het verschonen of bij de 
zindelijkheidstraining en bij het naar bed gaan en uit bed halen, gesprekjes aan tafel, e.d. 
Individueel gerichte activiteiten op ontwikkeling vinden dagelijks plaats. 

Zie verder hoofdstuk 4. Wij creëren mogelijkheden voor spelen 
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2.5 Humor (sociaal-emotionele veiligheid) 

❖ Wij zijn ons goed bewust van het sterke invoelend vermogen van de kinderen.  
❖ Eenieder van ons team draagt zorg voor goede onderlinge sfeer. Humor met kinderen 

brengen wij over door met ze mee te doen en ze na te doen (wel afhankelijk van de situatie) of 
speels af te leiden.  

❖ Grapjes worden gemaakt op kind en leeftijdsniveau. Wij zijn ons bewust van het eventueel 
verkeerd opvatten van onze woorden of houding. 

 

2.6 Genegenheid (sociaal-emotionele veiligheid, sociale competentie) 

❖ Wij geven kinderen complimenten zodra het kan en wij benoemen het positieve aangevuld 
met non-verbaal gedrag: aai over het hoofd, schouderklopje, duim omhoog, e.d. Kinderen 
worden op ooghoogte aangesproken.  

❖ Kinderen worden respectvol aangesproken via de zogenaamde ‘ik-boodschap’: het gedrag of 
de actie wordt benoemd daarbij aangevend wat het gedrag of de actie met je doet (gevoel) en 
wat het gevolg is. Wij leren het kind om het getoonde gedrag of de actie om te zetten naar een 
alternatieve actie of gedrag dat wel passend is of geaccepteerd wordt. Grotere kinderen wordt 
geleerd zelf een alternatieve actie te bedenken of tot een oplossing te komen. Dit draagt bij 
aan het verkrijgen van eigenwaarde voor het kind. Het kind leert namelijk voor zichzelf op te 
komen. 

❖ Negatief gedrag negeren wij zoveel mogelijk. Wij proberen via afleiden van de aandacht op 
iets anders het kind positief mee te krijgen. 

❖ Indien negeren niet kan, handelen wij als volgt. Een ouder kind spreken we twee keer aan op 
zijn negatieve actie en geven een alternatief aan. Bij nog een keer de negatieve actie zetten 
we hem/haar eventjes kort in een stoel apart in de hoek van dezelfde ruimte: een korte time-
out. Dan wordt duidelijk liefdevol met het kind gesproken over zijn actie en een afspraak 
gemaakt over zijn actie zo, dat duidelijk is dat de straf over is. Wij helpen de kinderen een 
alternatieve actie te doen. Een jong kind krijgt ook een time-out in de stoel of in de box en 
daarna wordt voorgedaan wat wel geaccepteerd is. Wij benoemen de emoties via actief 
luisteren op een voor het kind begrijpelijkerwijze en leren het kind daarmee om te gaan. 

❖ Wij weten onze acties woordelijk te vertellen zodat voor het kind duidelijk is wat er gebeurt. 
Wij dienen ons van deze opstelling tot uitleggen continue bewust van te zijn. Wij gaan eerder 
over tot het bekrachtigen van initiatief van een kind, wij geven eerder een immateriële 
beloning. Wij helpen het kind de wereld om hem heen te verhelderen en te begrijpen. 

 

2.7 Respect voor natuur en materiaal (persoonlijke competentie) 

❖ Wij leren kinderen voorzichtig en zorgvuldig om te gaan met materiaal, planten en dieren. 
Boerderij de Boterbloem biedt hen de mogelijkheden kennis te maken met verschillende 
soorten dieren en planten.  

❖ Na het gebruik van boekjes en puzzels leren wij de kinderen deze terug te zetten in de kast. 
Er zijn boeken die alleen onder begeleiding gelezen mogen worden. De kinderen hebben ook 
eigen boekjes die ze zelfstandig mogen lezen. Kinderen leren zo met boekjes om te gaan. 

❖ Ook leren wij de kinderen speelgoed in de kast te zetten nadat ze ermee hebben gespeeld, 
pas daarna mogen ze ander speelgoed pakken. Met eventueel een speciaal opruimlied 
worden de kinderen aangemoedigd te helpen met opruimen. 

❖ Wij dragen er zorg voor dat de kinderen in aanraking komen met verschillende soorten 
muziek. Ook laten we ze kennis maken met allerlei onderwerpen door erover voor te lezen uit 
boeken of activiteiten te doen die erop zijn gericht kennis te maken met bijvoorbeeld de 
natuur, onze cultuur en de techniek.  

 

2.8 Zich kunnen uiten (persoonlijke competentie) 

❖ Kinderen mogen buiten lekker bewegen en rennen.  
❖ Toezicht wordt gewaarborgd doordat de deuren open staan of doordat een leidster het actie 

spel begeleidt (stoeien, verstoppen, tikkertje, e.d.). 
❖ Buiten mogen de kinderen klimmen en glijden, met zand- en water spelen, rennen, rijden op 

skelters en fietsen, dieren verzorgen, planten verzorgen enz. 
❖ Wij zorgen voor spellen waar kinderen zich kunnen bewegen en uitleven. 
❖ Wij helpen de kinderen hun emoties te begrijpen en op het moment dat het moment zich 

voordoet de emoties te verwoorden van vreugde, boosheid, verdriet, angst, vervelen, 
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enthousiasme, spanning, tevredenheid, verlegenheid, pijn, geen zin hebben, niet eerlijk 
vinden, e.d.  

❖ Wij leren kinderen voor zichzelf op te komen. Wij leren de kinderen stop te zeggen, hulp te 
vragen, e.d. Wij beschermen kinderen indien het moment daarom vraagt. Wij leren kinderen 
sorry te zeggen en het weer goed te maken als ze iets hebben gedaan wat nadelig voor een 
ander is.  

 

2.9 Gelijkwaardigheid (sociaal-emotionele veiligheid) 

❖ Wij spreken elkaar gelijkwaardig aan en verdelen de taken op eerlijke wijze. Wij geven het 
goede voorbeeld aan kinderen in woord en gedrag. 

❖ Wij letten erop dat ieder kind evenveel aandacht krijgt en vertellen dit ook aan kinderen die 
alle aandacht opeisen. Wij gaan bij kinderen zitten die zich onopvallend vermaken en wij gaan 
met hen meespelen en proberen contact te maken. Wij geven ze wel de aai over het hoofd, 
schouderklop, het gesprek, proberen ze mee te laten helpen en meer te betrekken bij de 
zaken op de groep, e.d.  

❖ Onze inzet voor aandachtbehoeftige kinderen is erop gericht deze kinderen veiligheid te 
geven door duidelijk en begripvol te zijn, afleiding te geven, ze te belonen, door geschikte 
activiteiten aan te bieden, e.d. 

 

2.10 Emotionele steun en toezicht (sociaal-emotionele veiligheid) 

❖ Een huilend kind wordt altijd geholpen. Wij proberen de hulpvraag te vinden. Een groter kind 
kan praten en kan duidelijk maken wat er hand is. 

❖ Er is altijd toezicht op de kinderen. Wel mogen de oudere kinderen in de even uit zicht spelen. 
In dat geval staan de deuren open, en is een pedagogisch medewerker in de buurt zodat het 
contact met de kinderen gewaarborgd blijft.  

❖ Ouders/verzorgers worden door ons direct ingelicht als zich een ernstig ongeluk heeft 
voorgedaan. De directie (of plaatsvervanger) vertelt wat er is gebeurd en hoe dit komt en wat 
eraan gedaan is. In overleg met de ouders worden verder afspraken gemaakt. Collega’s 
worden ingelicht over het voorval. Als een kind naar de huisarts of ziekenhuis moet, treedt ons 
calamiteitenplan inwerking (onderdeel van het ontruimingsplan). 

❖ Wij zijn verplicht ongevallen te registreren. Formulieren zijn te vinden in de map op de groep. 
Ook zijn ze te vinden in de map protocollen in de kast op kantoor. 

❖ Het calamiteitenplan is onderdeel va het ontruimingsplan. Wij moeten bekend zijn met de 
inhoud van het ontruimingsplan en calamiteitenplan en weten hoe wij moeten handelen. 
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Hoofstuk 3. Veiligheid en gezondheid op de groepen  

Wij vinden het belangrijk dat op Boerderij de Boterbloem veilig en gezond wordt gewerkt. Daarom 
hebben wij een aantal regels en richtlijnen opgesteld waarmee wij de veilig- en gezondheid van de 
kinderen bewaken. Deze regels en richtlijnen zijn onderverdeeld in de volgende aspecten: Hygiëne en 
verzorgd uiterlijk, gezondheid en veiligheid, veilige- en gezonde leefomgeving, gezonde voeding en 
gezond buiten spelen.  
 

3.1 Hygiëne en verzorgd uiterlijk  

Eten en drinken  
o Voor het eten worden de handen van de kinderen en die van de leiding gewassen. 
o Na het eten worden de handen en gezichten gewassen.  
o Etensresten, e.d. verwijderen wij direct na het eten van de vloer met veger en of stoffer en 

blik. 
o Na het gebruik van de tafel en stoelen maken wij ze meteen schoon. Ook de onder- en achter 

kant worden schoongemaakt. 
o Beschimmeld fruit gooien wij meteen weg. 

 
Toilet gebruik en verschonen  

o Na toiletgebruik wassen wij onze handen goed met zeep. Kinderen wordt geleerd na het 
plassen de handen te wassen. Ook wassen wij onze handen als wij hulp hebben geboden bij 
plassen, e.d. van kinderen. 

 
Bij verkoudheden, snot/slijm en overgeven 

o Snotneuzen van de kinderen worden zo snel mogelijk met ‘schone zakdoek’ schoongeveegd. 
Na snuiten van neuzen wassen wij onze handen. Ook de handen van de kinderen worden dan 
gewassen. Extra gelet wordt op speelgoed waar het kind mee speelde dat dan ook 
schoongemaakt moet worden door ons. 

o Een plek waar overgegeven is, bloed of poep is terecht gekomen, wordt schoongemaakt met 
schoonmaakmiddel en daarna met alcohol 70 % afgenomen. De alcohol heeft even de tijd 
nodig om te verdampen. Bij mogelijk contact met bloed wordt bij voorkeur met bescherming 
van handschoenen gewerkt. 

o Handen van de leidsters worden gewassen na het snuiten, hoesten en niezen. 
o Na gebruik van de thermometer wordt deze eerst gereinigd met water en zeep en daarna 

gedesinfecteerd met alcohol. 
 
Hygiënisch gebruik van materialen en ruimten  

o Materiaal dat van buiten naar binnen wordt gehaald wordt eerst schoongemaakt alvorens het 
binnen in gebruik te nemen. 

o Zodra er modder of zand in een binnenruimte terecht is gekomen, wordt er geveegd. 
o Wij zijn alert op schone vloeren  
o Aan het einde van de dag worden alle prullenbakken geleegd. Per groep wordt daarvoor 

gezorgd. Degenen die afsluiten dragen zorg voor de keuken. 
o Vuilniszakken worden aan het einde van de dag in de container gedeponeerd. 
o Vieze vaat wordt direct in de vaatwasmachine gezet. 
o Elk dagdeel worden de handdoeken en evt. theedoeken vernieuwd in elke ruimte. 
o Personeel moet bij binnenkomst de schoenen uit doen. Zij mogen met pantoffels en/of sokken 

aan op de groep werken.  
o Bezoekers dienen schone schoenen te hebben, anders wordt gevraagd of zij deze uitdoen. 

Willen zij dit niet, mogen zijn blauwe slofjes over de schoenen aan doen.  
o Kinderen dragen binnen pantoffels/sokken.  
o Buiten dragen kinderen laarzen of schoenen en een overall. Boerderij de boterbloem heeft 

laarzen en overalls voor elk kind.  
o De buitenschoenen worden neergezet in de hal en de jas en kapstok van het kind wordt 

verder opgehangen aan de kapstok. 
o Speelgoed wordt afgenomen met een schoonmaakdoek bij opruimen als kinderen eraan 

hebben gesabbeld. 
o Hygiënelijsten worden gebruikt bij het volgen van de schoonmaakeisen volgens de norm van 

de GGD. De pedagogisch medewerker draagt mede zorg voor de uitvoering. 
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o Wij dienen ook alert te zijn op viezigheden die niet direct met het oog te zien zijn en maken dit 
bij voorbaat schoon of vervangen het materiaal (denk hierbij bijvoorbeeld aan klei, stoel- en 
tafelpoten, onderkanten van tafels, wanden, e.d.) 

o Er is van maandag t/m vrijdag elke dag overdag een interieurverzorgster (3 uur) aanwezig en 
om 18.30 uur komen er twee andere interieurverzorgster. De interieurverzorgsters zijn 
verantwoordelijk voor de was, boodschappen bestellen en het schoonmaken van de ruimtes.  

 
Hygiënisch gebruik van apparaten  
o Mocht de magnetron gebruikt zijn, wordt hij die dag schoongemaakt.  
o Iedereen is alert op de hygiëne en tempratuur. De tempratuur van de koelkast op de BSO is 

tussen de 3 en 4 graden Celsius. De temperatuur van de koelkast wordt dagelijks bij 
binnenkomst genoteerd.   

o Na het gebruik van de blender/staafmixer wordt deze direct gereinigd, alsmede het aanrecht 
en de wasbak.  

 

3.2 Veilig- en gezondheid  

Er is een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid. Dit is een dynamisch document waar 
veranderingen en aanvullingen structureel in verwerkt worden. Een veilige en gezonde omgeving is 
noodzakelijk als het gaat om kinderen. Dat betekent dat de binnen- en buitenruimtes en de 
speelmaterialen voldoende veilig zijn en schoon zijn, dat er voldoende en gezonde voeding en 
beweging aangeboden wordt en er regels en afspraken zijn gericht op hygiëne en het voorkomen van 
onverantwoorde risico’s. Er wordt een weging gemaakt tussen kleine en de grote risico’s voor de 
veiligheid en gezondheid van kinderen. Het uitgangspunt is het beschermen tegen grote risico’s en 
leren omgaan met kleine risico’s. Voor alle locaties is er een risico-inventarisatie gedaan, aan de hand 
van deze inventarisatie ligt er een plan van aanpak welke geactualiseerd kan worden wanneer nodig. 
Het locatiemanagement ziet toe op de uitvoer van het plan van aanpak en het actueel houden van de 
risico-inventarisatie.  Er is per locatie een Beleid Veiligheid en Gezondheid welke gedragen wordt door 
de pedagogisch medewerkers van de locatie. Hierin staan beschreven de grote risico’s en de 
maatregelen die hierop zijn genomen, maar ook de kleine risico’s en hoe hiermee om wordt gegaan. 
Dit beleid wordt met regelmaat in het team besproken en waar nodig bijgesteld. Uiteraard voldoen we 
aan alle wettelijke voorschriften zoals gesteld door de GGD, de brandweer, CAO kinderopvang en de 
gemeente. Veel protocollen/werkinstructies t.a.v. onderwerpen zijn terug te vinden in ons 
kwaliteitssysteem. Een goed voorbeeld hiervan is het protocol over wiegendood, zodat de kans op 
wiegendood wordt geminimaliseerd. Een ander voorbeeld is de voedselbereiding waarvoor richtlijnen 
zijn opgesteld om zo een goede hygiëne te kunnen waarborgen 
 

3.3 Veilige- en gezonde leefomgeving.  

Extra kleding, verklaring voor medicijnen, diëten en allergieën.  
o Op de tablet staan alle gegeven van het kind en in de algemene map moet aangeven dat 

bijzondere aandacht is vereist, er zijn dan door de ouders verklaringen getekend betreffende 
de opvang van het kind.  

o Extra kleding, e.d. moeten door ouders in de tas worden gedaan, zodat een kind een schoon 
paar kleren achter de hand heeft.  

o Let op medicijnen zoals zalfjes, e.d. van kinderen worden altijd in de keuken op volwassen 
hoogte bewaard in een apart doosje van het kind duidelijk voorzien van naam van het kind, de 
groep van het kind, de exacte inhoud van het doosje.  

o Medicijnen, ook vitaminen D, hoestdrank of oordruppels, e.d. worden pas gegeven na tekenen 
van een verklaring door de ouders. 

o Elk team zorgt voor een recente lijst van kinderen in zijn groep die allergieën, diëten, e.d. 
hebben. De lijst zit in de kindmap en in de algemene map.  

 
Veilige speelomgeving 

o Kleine papiertjes, e.d. verwijderen wij direct van de vloer  
o Wij hangen geen slingers onder de lampen in verband met brandgevaar. 
o Geen slingers, e.d. geheel van de ene naar de andere kant van de ruimte in verband met 

branduitbreiding bij brand. 
o De groep wordt niet gebruikt voor opslag. 
o Kapotte dingen of materialen wordt direct gemeld en weggegooid of gerepareerd.  
o Deuren worden altijd voorzichtig gesloten. 
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o Wij geven tijdig aan wanneer iets opraakt, zodat er boodschappen gedaan kunnen worden en 
er altijd voldoende voorraad is. 

o Wij ruimen de spullen op daar waar het hoort of bij het etiket staat aangegeven. 
o Wij dragen zorg voor toezicht voor de kinderen. 
o Wij dragen geen sigaretten en lucifers of aanstekers bij ons. 
o Wij bewaren geen medicijnen in broekzak, jas of tas tijdens ons werk met de kinderen. 
o Tassen en jassen van de pedagogisch medewerkers zijn in kantoor en/of de kantine 

opgeborgen. 
 

Veilig gebruik van apparaten en meubilair  
o Apparaten worden niet zomaar aangezet als niet duidelijk is hoe het werkt: dan wordt er eerst 

om uitleg gevraagd. 
 

Benodigdheden t.b.v. calamiteiten  
o In het computersysteem en de tablet/daglijsten wordt een lijst met aanwezige kinderen en hun 

dagritme bijgehouden. 
o De EHBO-verbanddoos hangt bij de entree aan de muur. 
o In de protocollenmap staat hoe met een calamiteit wordt omgegaan. In deze map is tevens 

het ontruimingsplan te vinden.  
o Bij calamiteiten is er een achterwacht. Dit is een volwassen persoon, namelijk: 

1.Hinke Naus 06-13783166 
2. Mario Ottink (buurvrouw) 06-51901439 of 0527-681425 

 
Deze personen zijn altijd binnen een kwartier aanwezig (binnen de aanrij tijd van de ambulance). 
Mocht het zo zijn dat deze mensen van tevoren aangegeven hebben niet aanwezig te zullen zijn 
binnen deze tijd wordt er 1 van de personeelsleden gevraagd als achterwacht te willen functioneren. 
Deze is dan oproepbaar en binnen een kwartier aanwezig op Boerderij de Boterbloem 
 
Veilig gebruik van voedsel en bestek  

o Wij mogen geen hete etenswaren eten of drinken in nabijheid van de kinderen. Hete thee 
wordt neergezet achterin op het aanrechtblad. 

o Scherpe messen mogen nooit in nabijheid van kinderen gebruikt worden. Kinderen mogen 
daar nooit aan komen. 

 
Gezonde leefomgeving 

o Voor de groepsruimten is 20 graden Celsius de beste temperatuur. Uiteraard kan op een hete 
zomerdag deze temperaturen niet meer gehandhaafd worden, maar dat kan dan nergens. Wel 
kunnen in de nacht van een hete zomerdag de groepsruimten geventileerd worden om, zover 
mogelijk, af te koelen.   

o Wij mogen niet roken in aanwezigheid van kinderen, in nabijheid van kinderen of rond een 
speelruimte, ook niet buiten bij een raam van kinderruimten. 

o Wij mogen geen alcohol voor aanvang en tijdens de dienst gebruiken. 
o Het is voor leidster verboden om drugs te gebruiken. 
o Van ons wordt verwacht dat wij goed uitgerust zijn bij aanvang van onze dienst. 
o Wij dienen op de hoogte te zijn van recente ontwikkelingen binnen de branche kinderopvang 

en ons vakgebied. Wij dienen procedures en regels die er binnen de organisatie zijn te weten 
en uit te voeren. 

o Wij zijn verantwoordelijk voor signaleren en melden van punten voor de RIE-actieplan en de 
uitvoering. 
 

3.4 Gezonde voeding  

o Wij maken nooit strijdt om eten en drinken. Bij lastige eters en drinkers draagt de 
groepsleiding zorg voor overleg met ouders/verzorgers en spreken met hen af hoe ermee om 
te gaan. Wij dwingen echter nooit. Een kind gaat vanzelf eten en drinken. Natuurlijk moet een 
kind dan niet beloond worden met snoep en andere lekkers. Aan ons om op prettige wijze te 
stimuleren dat ze eten en drinken: veel prijzen. Het moet een leuk moment blijven. 

o Kinderen worden gestimuleerd om eerst een boterham met kaas, worst of appelstroop te eten. 
Daarna mogen ze zoetigheid op brood. We dwingen echter niet. Wij beperken de hoeveelheid 
van suiker zoveel mogelijk dat een kind binnen krijgt en wij zorgen voor afwisseling. 

o Kinderen krijgen een bord, beker en bestek.  
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o Wij ruimen samen met de kinderen op alvorens aan tafel te gaan.  
 

3.5 Gezond buiten spelen 

o Wij zijn alert op insmeren van de kinderen met zonnebrand bij zonnige dagen, ook als 
kinderen alleen in de schaduw liggen! 

o Ouders/verzorgers dienen ons te melden als een kind allergisch is voor zonlicht, ook als dit in 
de schaduw het geval is. Het kind dient dan door ons extra te worden ingesmeerd met 
zonnebrand.  

o Ouders/verzorgers dienen ons te melden als kinderen allergisch zijn voor insectenbeten. Zij 
dragen zelf zorg voor de juiste zalf op de groep. Thuis kan het kind al worden ingesmeerd met 
een preventieve zalf of luchtje. Wij gaan veel naar buiten en kunnen dan echt niet voorkomen 
dat een kind geprikt wordt. Wel moeten wij het kunnen signaleren als een kind een 
insectenbeet heeft gehad. Wij kunnen dan maatregelen nemen die wij met de betreffende 
ouder/verzorger hebben afgesproken. In geval van een zalf, dient dat zalfje wel aanwezig te 
zijn. Dit is de verantwoordelijkheid van de betreffende ouder/verzorger. Het dient mondeling te 
zijn overlegd bij de overdracht bij het brengen. Het beste is om dan een medicijnverklaring 
door de ouders te laten ondertekenen. 
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Hoofdstuk 4. Activiteiten  

Wij creëren verschillende mogelijkheden voor spel en blijven uitdagend spel aanbieden, zodat de 
kinderen zich blijven ontwikkeling op sociaal en persoonlijk niveau.  
 

4.1 Overzicht en rust bieden tijdens spel  

o Wij zorgen voor speelhoeken (afgeschermd). 
o Wij zorgen voor een vaste inrichting (niet steeds anders inrichten). 
o Wij bergen de materialen op naar thema en functie: herkenbaar voor kind (bouwen/auto’s, 

poppen, voorlees, keuken, verven, verkleden, zand en water, etc.) 
o Wij zorgen voor duidelijke afbakening van de speelplekken 
o Wij zorgen voor duidelijk onderscheid tussen rustige activiteitenhoek en wat drukkere 

activiteitenhoek 
o Wij zorgen voor een kist voor kosteloos materiaal (dozen, karton e.d.) 
o Wij zorgen voor een afgebakende ruimte voor fietsjes etc.  
o Wij zorgen voor zowel gesloten kasten als open kasten met kiesbakken in een groepsruimte 

 

4.2 Het bieden van uitdagend spel  

o Wij bieden het kind keuze in speelmaterialen. 
o Wij zorgen voor een aanbod van speelgoed aangepast aan het aantal kinderen in de groep. 

We houden rekening met het niveau van de kinderen en zijn gericht op diversiteit in relatie tot 
de ontwikkeling van vaardigheden (zintuiglijke ontwikkeling, verstandelijke ontwikkeling, 
lichamelijke ontwikkeling (grove en fijne motoriek), sociaal-emotionele ontwikkeling, 
taalontwikkeling en sensomotorische ontwikkeling.  

o Wij laten de kinderen vrij spelen en bieden kinderen gerichte activiteiten die zowel groeps- als 
individueel gericht kunnen zijn. Wij bieden het kind activiteiten op het gebied van sport en 
spel, educatie, knutselen, dansen/drama, voorlezen, muziek, zingen en verzorging van dieren 
en planten.  

o Wij laten de kinderen zelf de keuze in het meedoen aan een activiteit het meekijken of het 
spelen van hun eigen spel. Wij dagen de kinderen wel uit om mee te doen. Wij dwingen niet.  

o Wij betrekken passieve kinderen bij het spel door te benoemen wat er gebeurt en uitleg te 
geven. 

o Wij zoeken naar activiteiten die aansluiten bij de interesses, het niveau, de leeftijd, het 
seizoen of thema dat speelt in de groep. Wij signaleren ideeën van het kind en motiveren 
binnen de grenzen van fijn spelen met elkaar. Wij zijn niet bang dat initiatief en positief 
enthousiasme van het kind de activiteit die wij bedacht hebben remt. Wij leren van het kind en 
van onze eigen handelswijze. 

o Wij spelen ook mee in het spel van het kind. Wij begeleiden spel van de kinderen aan de hand 
van interesse van het kind. Wij proberen hierdoor het spel van het kind of de groep kinderen 
te verdiepen. Ook leren kinderen op deze manier echt te spelen en leren zich langere tijd met 
het soort spelmoment bezig te zijn. 

o Wij bepalen gezamenlijk begin januari de activiteitenthema’s voor het komend jaar. Aan de 
hand van deze thema’s worden de activiteiten uitgewerkt. Per team van groepsleiding zit er 
een lid in een werkgroep. Deze werkgroep wisselt per thema en werkt het thema met diverse 
activiteiten uit. Het biedt een leidraad aan afwisselende activiteiten. Wij gaan in op wat 
kinderen inbrengen en wat de natuur ons brengt. Via de overdracht kunnen collega’s ermee 
doorgaan.  

o Ouders/verzorgers mogen ook eventueel een bijdrage leveren aan de activiteit door 
bijvoorbeeld kosteloos materiaal te leveren of bepaalde muziek mee te nemen, of wellicht een 
idee voor te stellen voor het thema, e.d. Wij stimuleren ouders/verzorgers op dit punt. 

o Wij helpen niet te snel om niet alles uit handen te nemen van de kinderen. Wij laten de 
kinderen zoveel mogelijk zelf doen en ontdekken. 

o Wij zijn alert op activiteiten met de oudere kinderen. 
o Wij signaleren gedrag van kinderen die niet aan spel toekomen en helpen ze om aan spel toe 

te komen door twee spelmogelijkheden voor te leggen en even mee te doen met het spel, een 
rustig plekje te creëren. 

o Wij zorgen voor structuur en overzicht bij het spelmoment: niet te veel aanbod van 
spelmaterialen, richting geven aan spel, indeling van de activiteit, ruimte, e.d. 

o Wij belonen het fijn spelen door een compliment te geven, aai over de bol, schouderklop, duim 
omhoog te steken. En moedigen het kind of groepje kinderen aan zo door te gaan. 

 



20 
 

Voor een jarig kind, ondernemen wij de volgende activiteiten: 
o Groepskaart voor de jarige.  
o Ouders/verzorgers mogen een traktatie verzorgen zodat de kinderen kunnen trakteren.  

 

4.3 Kinderen leren spelen  

Om kinderen te leren spelen, wordt er een bepaalde reactie verwacht van pedagogisch 
medewerksters zodat zij de kinderen kunnen stimuleren in hun spel. Deze reactie is afhankelijk van de 
leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de kinderen.  
 
 

o Vanaf 3,5/4 jaar: Het rollenspel wordt gecompliceerder en er komen regels bij. Het regelspel 
ontstaat. Wij leren de kinderen samen te spelen en samen conflicten op te lossen. Verhaaltjes 
kunnen worden nagespeeld. Wij spelen mee en gaan mee in de beleving van het kind. Via het 
stellen van open vragen proberen wij het spel te verdiepen of voegen een nieuw attribuut toe 
aan het spel en lokken op deze wijze reactie uit. Ook kunnen wij ervoor kiezen om te vertellen 
over wat er gebeurt (over de actie, de consequentie, etc.) en te vragen wat er verder gaat 
gebeuren of alternatieven aan te reiken. Van het kind wordt meer verantwoordelijkheid 
verwacht, daar doen wij dan ook een beroep op door de kinderen te vragen om hulp bij het 
tafel dekken en afruimen. De kinderen leren om te gaan met gezelschapspelen. Wij leren de 
kinderen op hun beurt te wachten, de regels van het spel op te volgen en tegen hun verlies te 
kunnen. 

o  Vanaf 10 jaar krijgt je kind steeds meer behoefte aan een eigen plek en veranderen zijn of 
haar wensen omdat de wereld steeds groter wordt. Deze leeftijd heeft meer behoefte aan 
chillen, een muziekje luisteren, een spelletje spelen of lekker buiten voetballen. Het 
wespennest wil deze doelgroep graag een eigen plek geven en in spelen op hun behoeften. 
Daarom mogen ze bij ons tijdens het vrij spelen zelfstandig activiteiten ondernemen in een 
ander lokaal of buiten, dit zonder directe aanwezigheid van een pedagogisch medewerker. 
Natuurlijk zal de desbetreffende leidster een oogje in het zeil houden en hen begeleiden waar 
nodig is. Door tien-plussers meer vrijheid te geven creëren zij verantwoordelijkheid, creativiteit 
en zelfstandigheid. Deze vaardigheden helpen hun om zich voor te bereiden op de middelbare 
school.  
 

 
Wij bieden één stuk speelgoed per keer per kind. Wij laten het kind eerst met zijn keuze spelen en 
daarna opruimen alvorens het kind een nieuwe keuze kan maken. Wij verhogen de concentratie 
en voorkomen vluchtig spelgedrag bij kinderen. 

 

4.4 Duurzaam en veilig spelmateriaal  

o Wij zorgen voor veilig spelmateriaal: kapot = weg en gevaarlijk = weg. 
o Wij bieden verantwoorde spelmaterialen: sterk, veilig en degelijk. 
o Wij zorgen voor een divers gebruik van materialen:  

- Fantasieprikkelend 
- Eenvoudig 
- Kleurrijk 
- Diverse materialen (zacht, hard, stof, plastic) 

o Wij houden speelgoed dat uit meerdere delen bestaat compleet. 
o Wij gaan spaarzaam en zuinig met spelmaterialen om. Wij geven het goede voorbeeld en 

leren dit de kinderen. 
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Hoofstuk 5. Praktische regels ter ondersteuning van het beleidsplan  

 

5.1 Informele oudercontacten 

• Vanaf 7.00 kunnen ouders of verzorgers hun kind brengen. 

• De kinderen kunnen tot 19:00 uur worden opgehaald  

• Pedagogisch medewerkers houden zich bezig met de overdracht van de ouders.  

• Ouders vertellen wanneer er bijzonderheden zijn met betrekking tot voeding, dag en 
nachtritme, omstandigheden thuis en evt. ziekteverschijnselen.  

• Indien een vaste leidsters ziek is en eerder naar huis is gegaan – als een vaste leidster om 
wat voor reden niet zelf de overdracht kan doen, zorgen wij er altijd voor dat wij onderling 
hebben afgesproken wie dan de overdracht overneemt. Degene die het overneemt zorgt 
ervoor dat ouders/verzorgers die het kind komen halen geïnformeerd worden.  

• Wij zorgen voor goede overdracht naar collega’s als ze zelf niet afsluiten zodat deze collega 
een juiste complete overdracht kan geven. Let hierbij ook op het aangeven als een kind een 
ander kledingset aanheeft en wat de reden hiervan is, met wie het kind gespeeld heeft en wat 
het gedaan heeft.  

 

5.2 Formele oudercontacten 

Intake en wen tijd 

• Het intakegesprek vindt plaats in week van plaatsingsdatum. Tijdens het gesprek worden de 
ouders geïnformeerd over de groep, werkwijze, en de organisatorische zaken doorgenomen. 
Elke ouder krijgt het informatiepakket over boerderij de Boterbloem (pedagogisch werkplan 
ed.). 

• Samen met de ouders/verzorgers spreken we af wanneer het kind komt wennen. Dit vindt 
zoveel mogelijk in 1 week plaats op de dagen dat het kind volgens het opvangcontract zal 
komen. 

 
 
Privacy 

• Dossier van het kind wordt vernietigd of op verzoek meegegeven bij uitstroom, relevante 
briefwisseling wordt wel bewaard. 

 
De tablet  

• Op de tablet (deze hangt op iedere groep) staan de volgende gegevens: adres 
geboortedatum, naam huisarts, ziekenfondsnummer, allergieën, tandarts etc. 

 

5.3 Verantwoorde omgang met zieke kinderen 

• Voor het omgaan met een ziek kind, is een protocol zieke kinderen opgesteld.  

• Een kind met koorts mag pas gebracht worden als hij/zij 1 dag koortsvrij is geweest. Wij 
spreken ouders/verzorgers hierop aan. Wij geven kinderen geen zetpil om de koorts te 
drukken. Een zetpil kan juist het verkrijgen van een koortsstuip opwekken. Indien kinderen 
gevoelig zijn voor het verkrijgen van een koortsstuip wordt in zeer uitzonderlijke gevallen met 
een ouder een medicijnverklaring aangegaan voor het toedienen van een hiervoor bestemde 
zetpil om het kind uit de koortsstuip te krijgen. Het medicijn wordt op afgesproken wijze 
bewaard in de archiefkast op het kantoor. 

• Ouders/verzorgers moeten aan ons meedelen of hun kind een paracetamol zetpil heeft 
gekregen alvorens het kind bij ons is gebracht. Wij vinden het geven van een paracetamol 
zetpil om het kind koortsvrij te kunnen brengen overigens geen goede handelwijze. 

• Indien hoofdluis gesignaleerd wordt, worden de ouders geïnformeerd. Bij een kind met 
hoofdluis krijgen de ouders de volgende instructie mee: Het kind dient thuis op de dag van de 
signalering behandeld te worden met speciale shampoo en dagelijks dienen de haren gekamd 
te worden met een luizenkam om de neten te verwijderen. De instructie op de shampoo dient 
opgevolgd te worden. Alle stoffen speelgoed dienen gewassen te worden. 

• Allergie: Een allergie dient direct bij ons gemeld te worden. Evenals hoe wij ermee om moeten 
gaan. Preventieve maatregelen dienen de ouders zelf te treffen: zoals zalfjes, e.d. Indien een 
kind aangepaste voeding krijgt, zorgen ouders daar zelf zorg voor wanneer deze voeding niet 
in ons standaard voedingspakket zit. Allergieën van het kind staan duidelijk vermeld in de 
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kindmap en algemene map, tevens wordt vermeld wat gedaan moet worden wanneer er toch 
een allergische reactie optreedt.  

 

5.4 Betrokkenheid en inzet (persoonlijke competentie en sociaal-emotionele veiligheid) 

• Wij stellen de betrokkenheid van ouders/verzorgers op prijs.  

• Betrokkenheid en inzet van de leiding wordt verwacht. Dat vinden wij heel belangrijk. 

• Rituelen en routines thuis en op de BSO worden met ouders uitgewisseld. 

• Ouders/verzorgers houden bij hun aanwezigheid zelf het eigen kind in de gaten en spreken 
het kind aan op zijn gedrag.  

• Ouders/verzorgers letten erop dat er geen kinderen met hen de deur doorgaan bij betreden 
van een kinderruimte. Wij spreken ouders/verzorgers hierop aan. Wij zijn wel 
eindverantwoordelijk.  

• De ouder die de voogdij heeft gekregen, dient een bewijs te overleggen. De ouder dient een 
telefoonnummer voor nood achter te laten. Indien de andere ouder het kind toch komt 
ophalen, kunnen wij naar het document verwijzen. Bij problemen zullen wij direct de politie 
inschakelen en de ouder met de voogdij moet goed bereikbaar zijn om de problemen direct 
door te kunnen geven. Wij willen niet speelbal worden tussen de ene en de andere ouder. 
Indien dit gebeurt, zullen wij de kinderopvang van het kind direct stopzetten. 

• Ouders moeten melden aan ons als hun kind niet door zichzelf wordt opgehaald. Kinderen 
worden nooit meegegeven aan voor ons onbekenden. Wij geven geen kinderen mee aan 
personen die niet zijn aangemeld. Onbekende personen dienen zich altijd te legitimeren.  

 

 
 


