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Inleiding 

Voor u ligt het pedagogisch beleid van kinderopvang BLOEM, peutergroep “De Krekeltjes”. Dit pedagogisch 

beleid geeft antwoord op vragen als; ‘hoe kijken we tegen kinderen aan’, ‘hoe gaan we bij BLOEM met kinderen 

om’ en ‘waarom doen we dat zo’. We willen hiermee een beeld geven van de pedagogische visie van BLOEM en 

wat u als ouder op basis hiervan kunt verwachten. Daarnaast is dit pedagogisch beleid een leidraad en 

uitgangspunt voor het handelen van onze pedagogisch medewerkers.  

De implementatie en up-to-date houden van dit pedagogisch plan is een dagelijks terugkerend onderwerp van 

gesprek. Ook wordt het beleid periodiek in vergaderingen besproken. Hiermee willen we (management en 

medewerkers) de implementatie van dit beleid zo breed mogelijk dragen. 

Wij zien dit beleidsplan als een ‘levend’ document. Dit plan is nooit klaar en blijft groeien en meegaan in de 

ontwikkelingen van de maatschappij en daarmee van BLOEM. 

In dit beleid wordt de term pedagogisch medewerker gebruikt. Hiermee bedoelen we zowel de mannelijke als 

de vrouwelijke medewerkers.  

Wanneer er gesproken wordt over het management, dan worden hiermee de locatieverantwoordelijken en de 

directie bedoelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missie 

BLOEM is een kinderopvangorganisatie met een maatschappelijke doelstelling. BLOEM biedt kinderen de kans 

zich te ontwikkelen en te ontplooien door het bieden van gekwalificeerde kinderopvang. Daarnaast staan wij 

voor gezonde voeding, veel buiten spelen en natuurbeleving in de breedste zin van het woord. 

Visie 

Wij willen dat kinderen zich bij ons prettig voelen. Zij moeten zich veilig kunnen voelen en zich van daar uit 



optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien. Wij zijn van mening dat duurzaamheid en het gebruik van 

biologische producten hiertoe positief bijdraagt.  

Mevrouw Riksen- Walraven heeft een aantal pedagogische doelen beschreven waar we volgens de wet IKK 

2018 aan moeten en willen voldoen: 

- bieden van fysieke en emotionele veiligheid 

- het bevorderen van sociale competenties van kinderen 

- socialisatie door overdracht van waarden en normen 

- Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties 

Binnen Bloem beschrijven we dit als volgt: 

Wij bereiken dit door 

1. Oog voor het individu en daarmee zijn persoonlijke, duurzame, ontwikkeling 

2. Ontdekken en ervaren maar ook stimuleren 

3. Het geven van ruimte en het stellen van grenzen 

4. Aanreiken van sociale vaardigheden 

5. Bewuste keuze van (spel-)materialen en biologische producten 

6. Het creëren van een veilige, warme ruimte 

7. Voorbeeldfunctie van de pedagogisch medewerkers 

 

We zullen hieronder beschrijven hoe we hier bij Bloem mee omgaan.  

1. Oog voor het individu en daarmee zijn persoonlijke ontwikkeling 

Zoals wij hierboven al beschrijven; ieder kind heeft zijn eigen karakter en daarmee zijn eigen 

behoeften. Hier proberen we zo veel mogelijk rekening mee te houden. Het is hiervoor belangrijk dat 

we uw kind goed leren kennen. Dit kan door zo veel mogelijk tijd met uw kind door te brengen, met 

het kind in contact gaan, door veel met ze te spelen, goed te kijken naar het kind en gesprekjes aan te 

knopen; wat vindt het kind leuk en wat niet, wat vindt het prettig, waar liggen interesses, wat kan het 

goed. Daarnaast ook door met u als ouder in gesprek te zijn en te blijven. U kent uw kind natuurlijk het 

beste. Om hier goed aandacht aan te kunnen geven, volgen alle medewerkers bij Bloem een TINK 

training. TINK staat voor ‘Taal-, en INteractievaardigheden Kinderopvang’. Tijdens deze training 

worden pedagogisch medewerkers getraind op de volgende 6 vaardigheden:  

- sensitieve responsiviteit (inleven in het kind en signalen die hij/zij geeft oppikken en daar op 

reageren) 

- respect voor de autonomie (een kind mag zijn wie/hij/zij is) 

- structureren en grenzen stellen 

- praten en uitleggen (incl. interactief voorlezen) 

- positieve interacties tussen kinderen en begeleiders 

- ontwikkelingsstimulering 

Wij kijken niet alleen naar wat goed is op de korte termijn, maar wij hebben oog voor wat voor het 

kind goed is op lange termijn en handelen daar ook naar. Je kunt dit zien als duurzaam ontwikkelen. 

Een voorbeeld hiervan kan zijn: een kind kan nog niet zelfstandig naar het toilet. Wij helpen uw kind 

dit te leren, als hij/zij daar aan toe is, en ondersteunen het kindje hier stap voor stap in. Door het eerst 



samen te doen, met ondersteuning van woorden en uitleg, maar ook met ondersteuning van 

pictogrammen/plaatjes. Langzaamaan neemt het kind steeds een volgende stap alleen. Kinderen leren 

en groeien spelenderwijs, dit gaat met vallen en opstaan. Kinderen mogen leren en dus fouten maken, 

maar krijgen complimenten als ze, in de beleving van het kind of de pedagogisch medewerker, 

positieve dingen laten zien, of iets doen wat ze geleerd hebben.  

Bij Peutergroep “De Krekeltjes” heeft elk kind een eigen 'mentor'. Dit houdt in dat deze pedagogisch 

medewerker de ontwikkeling van 'mentorkinderen' extra goed volgt en bewaakt. Deze medewerker 

zal ook met u de 10-minutengesprekken voeren e.d. Zij houdt helikopterview over het welzijn van uw 

kind bij “De Krekeltjes””. 

2. Ontdekken en ervaren maar ook stimuleren 

Kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar leren op een sensitieve manier. Veel voelen, ervaren en ontdekken 

hoort hier bij. Wij vinden het belangrijk dat kinderen dit kunnen blijven doen. Veiligheid is hierbij 

belangrijk, maar vallen en opstaan hoort hier ook bij. De omgeving is veilig om te kunnen ontdekken 

en te ervaren. Kinderen kunnen zich niet hard stoten, kinderen kunnen geen gevaarlijke spullen in hun 

mond stoppen…..Onze pedagogisch medewerkers zijn degene die de kinderen hierbij uitdagen en 

ondersteunen, maar ook volgen in hun ontdekkingsreis. Zij zullen de kinderen helpen als dit nodig is, 

maar ook de kinderen bevragen over hun ontdekking, dingen uitleggen en vertellen over hetgeen ze 

ontdekt/ervaren hebben. De pedagogisch medewerker maakt steeds een bewuste keuze om of met de 

kinderen op de grond/aan tafel/buiten mee te doen of bewust van een afstand de situatie en het kind 

te bekijken en weer mee te doen als de situatie daar om wat voor reden dan ook om vraagt of de 

pedagogisch medewerker inschat dat dit het kind of de situatie ten goede komt. 

Sommige kinderen zullen het spannend vinden om nieuwe dingen te ontdekken en te leren. Ook dan 

zal de pedagogisch medewerker het kind helpen en ondersteunen. Aanbieden van kleine stapjes is dan 

belangrijk, maar ook de nabijheid van de pedagogisch medewerker. Positieve bekrachtiging en 

complimenten zal er voor zorgen dat kinderen hier plezier in krijgen/houden. Doordat kinderen met 

kinderen in verschillende leeftijden bij elkaar in de groep spelen, zullen zij elkaar nadoen, en daarvan 

leren en ontdekken, spelenderwijs.  

Wij zoeken constant naar mogelijkheden van materialen en zullen die mogelijkheden aan de kinderen 

aanbieden. Het deeg van cake kun je in de vormpjes scheppen, maar het is ook leuk om het deeg 

boven de tafel van een lepel af te laten lopen; hoe valt dat naar beneden, en hoe valt water dan naar 

beneden? Dit zijn leuke ervarings-activiteiten voor kinderen. Deeg kun je voelen, en hoe voelt water 

dan? En hoe is het voor kinderen om deze activiteit met je ogen dicht te doen, wat hoor je dan en wat 

voel je dan?  

Wij zullen naast het ontdekken in de binnenruimte ook veel naar buiten gaan. Ook hier valt veel te 

ontdekken voor de kinderen. Dit kan zijn, naar buiten op de binnenplaats, naar buiten op het grote 

veld (onder begeleiding) maar kan ook zijn in de bolderkar/bakfiets naar de boer, het park of het bos. 

U kunt zich voorstellen dat kinderen dan vies worden. Dit hoort erbij vinden wij.  

Wat leeft er onder blaadjes, welke dieren leven in het zwarte zand, hoe voelen de blaadjes van 

verschillende plantjes aan, welke voeding hebben rupsen, vlinders, vogels e.d. nodig? Met laarzen 

door de plassen lopen of onder een paraplu; hoe klinkt de kletterende regen?  

Door de (mini) moestuin in onze buitenruimte kunnen we bij “De Krekeltjes aandacht aan schenken 

aan dit groeiproces. Ook hierbij geldt dat de pedagogisch medewerker steeds bewust afweegt om met 

de kinderen mee te doen, een veilige situatie creëert waarin kinderen zelf kunnen en durven 

ontdekken en bewust afstand of nabijheid zoekt. 



3. Het geven van ruimte en het stellen van grenzen 

Kinderen moeten ruimte hebben om (op alle fronten) te kunnen groeien. Kinderen krijgen ruimte om 

aan te geven wat zij willen, waar hun interesses liggen en wat zij goed kunnen. De pedagogisch 

medewerker zal dit aanmoedigen en zal het kind positief stimuleren. Dit kan door complimenten te 

geven, door het kind uit te dagen en te helpen. Bij “De Krekeltjes” zijn er verschillende kleine 

speelhoeken gecreëerd waar kinderen zelf het speelgoed kunnen pakken/gebruiken. Het is goed voor 

kinderen om zelf keuzes te leren maken en hun interesses te leren ontdekken. Wij bieden kinderen de 

grens dat ze binnen die speelhoeken blijven spelen, zodat kinderen zelf overzicht en veiligheid blijven 

ervaren. Wanneer kinderen veelal met hetzelfde speelgoed spelen, zullen we het kind stimuleren en 

kennis laten maken met 'nieuw'/ ander speelgoed. Ook hierbij valt te denken aan duurzaam 

ontwikkelen.  

Kinderen hebben het nodig dat er grenzen gesteld worden. Dit vergroot het gevoel van veiligheid en 

vertrouwen. Ook leren kinderen hierdoor om te gaan met ‘leefregels’ en waarden en normen te 

ontwikkelen, maar ook omgaan met ‘oorzaak-gevolg’. Doordat de pedagogisch medewerker 

oogcontact maakt met het kind (op ooghoogte) zal de pedagogisch medewerker duidelijk aan het kind 

kunnen vragen te stoppen met bepaald gedrag. Er zal in bepaalde situaties uitgelegd worden waarom 

iets niet kan. In andere situaties kan een kind op een stoeltje (vaste plek met hetzelfde stoeltje) gezet 

worden om rustig te worden of ‘na te denken’, daarna zal de pedagogisch medewerker kort met het 

kind terug komen op wat zich heeft voorgedaan. Onze pedagogisch medewerker zal dan zo duidelijk 

mogelijk aangeven welk gedrag van het kind verwacht wordt, i.p.v. wat het kind niet mag doen. Wij 

vinden deze positieve benadering belangrijk. Stemverheffing zal hier niet of nauwelijks voorkomen. 

Wij kiezen voor een duidelijke, kort maar krachtige  en consequente benadering. De regels en 

afspraken binnen Bloem zijn bekend bij de pedagogisch medewerkers en zullen in de overdracht naar 

ouders besproken worden.  

4. Aanreiken van sociale vaardigheden 

Bij “De Krekeltjes” worden de kinderen opgevangen in een gemengde groep van kinderen van de 

Peutertuin en kinderen van de VVE. Dit vinden wij belangrijk omdat kinderen van elkaar kunnen leren 

en rekening kunnen (leren) houden met elkaar. Ons dagprogramma en het werken met de methode 

Piramide zal ons hierin ondersteunen.  

Bij “De Krekeltjes vinden we het belangrijk dat kinderen leren om rustig en netjes dingen te vragen, 

niet door elkaar te praten, op je beurt wachten, elkaar aankijken. N. Waarden en normen worden in 

het team met elkaar afgestemd. Natuurlijk zijn het kinderen en we verwachten niet dat ze dit meteen 

al kunnen, ze mogen leren. Sociale situaties worden aan de kinderen uitgelegd en waar nodig worden 

grenzen gesteld.  

Wij zijn van mening dat de pedagogisch medewerker hierin een grote rol heeft. Zij is het dagelijkse 

voorbeeld. Om kinderen hierin het goede voorbeeld te kunnen geven, verwachten we dat zij veel op 

kindhoogte zal praten met de kinderen, dus door de knieën zal gaan, het kind aankijkt, rustig praat in 

korte begrijpelijke zinnen en haar communicatie aanpast aan het niveau van het kind. Maar kinderen 

ook uitdaagt in taal, door open vragen te stellen, verschillende woorden te gebruiken voor eenzelfde 

boodschap om de woordenschat te vergroten.  

5. Bewuste keuze van (spel-)materialen en biologische producten 

Al ons spelmateriaal wordt bewust gekozen. Hierin houden wij rekening met een aantal aspecten. 

Voor welke leeftijd is het geschikt en wat kunnen kinderen er mee doen, is het veilig en hygiënisch, is 

het een ecologisch/duurzaam product en is het uitdagend en leuk voor kinderen. Maar bovenal dat 

het de verschillende ontwikkelingsgebieden stimuleert.  



Ons materiaal is veelal duurzaam/ecologisch. Zo hebben wij houten speelgoed van FSC-hout. 

Daarnaast zullen wij veel gebruik maken van kosteloos materiaal; wij zullen veel knutselen met 

materiaal wat de meeste mensen weg gooien, bijvoorbeeld eierdozen, wc-rolletjes, papieren doosjes.  

Naast nieuwe producten zullen wij ook tweedehands speelgoed/meubels in ons kinderdagverblijf 

gebruiken. 

 

Voeding: 

Gezonde voeding vinden wij heel belangrijk. We stimuleren de ouders dan ook om vooral fruit en 

diksap mee te nemen en zo weinig mogelijk suikerhoudende produkten. De voeding wordt zo veel 

mogelijk bereidt in het bijzijn van de kinderen. Vanuit het werken met de methode Piramide zal eten 

ook terug keren in de thema’s en activiteiten in de groep. We vinden het dan belangrijk dat kinderen 

kunnen mee doen en helpen met het bereiden van het eten. 

 

 

6. Het creëren van een veilige warme ruimte 

Veiligheid staat voorop. Vanuit verschillende aspecten is dit gewaarborgd. Bij de inrichting van de 

peutergroep en bij alle producten die wij gebruiken is de veiligheid gewaarborgd vanuit de GGD, het 

convenant kwaliteit kinderopvang en vanuit de CAO. Hierbij valt te denken aan de inrichting, maar ook 

de kind-leidster-ratio.  

Bij “De krekeltjes” maken wij gebruik van karakteristieke meubels en warme kleuren. Hiermee willen 

wij een knusse, huiselijke stijl creëren. Ook de warme kleuren op de vloer en muur moeten bijdragen 

aan een veilig en prettig gevoel. Wij gebruiken daar waar mogelijk duurzame producten of producten 

die gerecycled zijn. 

De veiligheid bij de toegang tot de peutergroep is gewaarborgd. Alle bezoekers moeten aanbellen. Bij 

bekenden kunnen wij de deur vanuit de leefgroep openen via een camerasysteem. Wanneer er 

onbekenden aan de deur staan, gaat een pedagogisch medewerker de deur bij de voordeur openen 

(indien mogelijk) en vraagt naar een ID. Wij werken met externen op afspraak zodat wij zo weinig 

mogelijk onverwachts bezoek krijgen. Op deze manier zijn wij weinig verrast met onbekenden aan de 

deur en is de inloop in de groep ook beperkt.  

Wanneer kinderen opgehaald worden door familie/vrienden. Dan willen wij graag vooraf op de hoogte 

gebracht worden hiervan. Wij zullen een omschrijving en de naam van de persoon vragen. Wanneer 

het kindje opgehaald wordt, zullen wij om een ID vragen. Bij twijfel bellen wij altijd met u, als ouder. 

De kinderen doen bij binnenkomst hun schoenen uit. In de gang staat een mand waarin de kinderen 

hun schoenen kunnen opbergen. In de andere mand kunnen de kinderen hun sloffen bewaren. Ook 

staat er in de gang een mand met oversloffen. Deze moeten ouders(/bezoekers) bij binnenkomst over 

hun eigen schoenen aantrekken. Op deze manier blijft het in de leefgroep schoon en hygiënisch. Ook 

is het veiliger; er kan niet met schoentjes op de vingers of de teentjes van een ander worden getrapt.  

Veilig voelen is voor de kinderen en ouders zo belangrijk. Hierin ligt een belangrijke taak voor de 

pedagogisch medewerkers. Zij moeten de kinderen omarmen, knuffelen, horen (wat vertelt een kind 

en daar op reageren) en zien (wat doet een kind en hoe doet hij dat en daar op reageren). Zij bouwen 

een band op met het kind. Tijd en aandacht voor u als ouder en een goede overdracht is onmisbaar. 

Daarin moet vertelt worden wat uw kind zoal heeft gedaan en op welke manier uw kind de dag beleeft 

heeft.  



In de groep creëren wij (kleine) speelhoeken. De ruimte is dan voor de kinderen overzichtelijk en veilig. 

Bij “De Krekeltjes” werken mensen met o.a. een BHV/ EHBO diploma. Daarnaast oefenen wij jaarlijks 

de ontruiming van het pand. Ook voeren wij jaarlijks een risico-inventarisatie uit op het gebied van 

veiligheid en gezondheid.  

  

 

 

Dagelijks heeft het management achterwachtdienst. Zij zijn gedurende openingstijden minimaal 

telefonisch bereikbaar. Daarnaast betekent het dat men bij calamiteiten binnen 30 minuten bij Bloem 

moet kunnen zijn. 

 

7. Voorbeeldfunctie van de pedagogisch medewerker 

De pedagogisch medewerker heeft de hele dag door een voorbeeldfunctie. Hier leren kinderen veel 

van. Zij doen een volwassenen veelal na. De pedagogisch medewerkers zijn zich hiervan bewust. Zij 

handelen in het belang van de kinderen en passen hun gedrag hierop aan.  

Piramide 

Binnen de peutergroep werken we met de methode Piramide. Deze methode geeft onze medewerkers houvast 

om volgens planning thematisch te werken. Dit houdt in dat we elke periode aan een bepaald thema werken. 

Deze thema’s lopen zo veel mogelijk gelijk met de thema’s op school, waardoor we een doorgaande leerlijn 

met school onderhouden.  

De thema’s zijn op gebouwd uit verschillende activiteiten die de ontwikkeling van uw kindje stimuleren, 

bijvoorbeeld motorisch, cognitief, creatief, sociaal/emotioneel e.d. Daarnaast zijn de activiteiten zo opgebouwd 

dat het heel makkelijk is om aan te sluiten bij de behoeften en ontwikkeling van uw kind. Individueel wordt er 

besproken op welke ontwikkelingsgebieden of bij welke vaardigheden uw kindje extra ondersteuning of 

uitdaging nodig heeft. Hier passen de pedagogisch medewerkers hun handelen af. De groep zal per thema 

aangekleed worden in de sfeer van het thema. Op deze manier gaat het thema nog meer leven bij de kinderen.  

 

Binnen de peutergroep wordt ook veel aandacht geschonken aan u als ouder. We vinden het erg belangrijk dat 

u als ouder betrokken wordt. Per thema zullen we u uitnodigen om deel te nemen aan een bepaalde activiteit 

of zullen we u leuke handvaten reiken om thuis te doen met uw kind. Natuurlijk is er bij het halen en brengen 

ook tijd om te kijken en te bespreken wat uw kind die dag gedaan heeft.  

De peutergroep zien wij als een middel om kinderen goed voorbereid naar school zullen gaan. Ze kunnen er op 

een speelse manier veel leren. Ons dagprogramma zal dan ook aansluiten bij hoe ze bepaalde zaken op school 

aanpakken, bijvoorbeeld welke liedjes zingen zij voor het eten en drinken, hoe laat doen ze dat e.d. 



De kennismaking met BLOEM 

kennismakingsgesprek/rondleiding: U kunt bij ons altijd een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek 

en een rondleiding. Op deze manier kunt u kennis maken met BLOEM en de mensen die er werken. U krijgt dan 

een goede indruk van sfeer die wij creëren. Ook kunnen we u dan (algemene) informatie geven over het reilen 

en zeilen bij BLOEM. En natuurlijk is er ruimte om vragen te stellen.  

Intake: Hiervoor wordt u uitgenodigd op het moment dat u kind bijna bij BLOEM komt. Dan nemen we zaken 

specifieker door. We willen graag van u horen hoe uw kind is, wat het prettig vindt en wat niet. Maar ook wat 

uw wensen zijn met betrekking tot de verzorging. We maken tijdens dit gesprek beter kennis met elkaar en we 

maken duidelijke afspraken met elkaar over de opvang.  

wennen: Bij start van de opvang is er voor uw kindje ruimte en aandacht om te wennen aan de peutergroep, 

andere kinderen leren kennen, de ruimte ontdekken en de pedagogisch medewerkers te leren kennen.  

Na 3 maanden ontvangt u vanuit de groep een zogenaamd wenformulier. Hierop staan een aantal vragen 

waarvan we willen vragen deze te beantwoorden. Uw informatie helpt ons om de opvang nog beter aan te 

laten sluiten op uw behoeften. 

Overdracht naar school: Wanneer uw kindje 3 jaar en 9 maanden oud is, zal de pedagogisch medeweker met u 

een gesprekje plannen. De ontwikkeling en het welzijn van uw kind wordt dan besproken. Tevens wordt dan 

met elkaar afgestemd welke informatie overgedragen gaat worden naar school. Natuurlijk met uw 

toestemming. Vanuit Bloem hebben we de voorkeur om overdrachten zo veel als mogelijk persoonlijk met 

school te bespreken. Mocht het kindje vanuit onze dagopvang naar onze BSO gaan dan wordt intern een 

overdracht gehouden, met medeweten van ouders. Overdracht naar andere BSO’s zal enkel plaats vinden met 

toestemming van de ouders en op initiatief van de andere BSO.  

De groep 

Dagelijks kunnen 16 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar worden opgevangen. Het aantal leidsters stemmen wij 

hierop af. Hierin volgen wij de normen zoals ze bij de GGD worden aangegeven. 

Kortom, wanneer er 16 kinderen in de groep zijn, zijn er minimaal 2 pedagogisch medewerkers aan het werk.  

 

De ontwikkeling van het kind 

Kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar maken een snelle ontwikkeling door, er gebeurd veel in deze 2 jaar. Ze 

leren veel nieuwe dingen. Wij hebben hier aandacht voor. We zullen de kinderen hier in helpen te groeien, 

complimenten geven als ze iets nieuws aan het leren zijn of geleerd hebben, maar ook dat kinderen de ruimte 

hebben om iets nieuws te proberen. Door bijvoorbeeld tijdens de activiteiten die we aanbieden bewust te 

kiezen om mee te doen als medewerkers of juist afstand te bewaren.  

Zindelijkheid moet op een zo’n natuurlijk mogelijke manier plaats vinden. Kinderen die nog niet op het potje 

plassen kunnen zien als andere kinderen op het potje plassen. Wanneer de interesse voor het toilet er is, 

mogen kinderen op het toilet plassen. Wij hangen hier geen leeftijd aan vast. Op het moment dat kinderen 3 

jaar worden en ze nog niet zindelijk zijn. Gaan we hier intensiever mee om. In overleg met de ouders zullen we 

kijken hoe we de zindelijkheid verder gaan trainen. Hierin vinden we het belangrijk dat we bij “De Krekeltjes” 

en thuis dezelfde aanpak hanteren. Bij scholen wordt verwacht dat kinderen zindelijk zijn als ze komen. 

Vandaar dat we hier in het laatste jaar meer aandacht voor hebben.  

Om de ontwikkeling van uw kindje goed in de gaten te kunnen houden maken wij gebruik van de 

registratiemethode KIJK. Middels deze methode worden alle ontwikkelingsgebieden en welzijn van uw kindje 

geregistreerd. Ieder jaar rond de verjaardag van uw kindje wordt u uitgenodigd voor een 10 minutengesprek. 

Tijdens dit gesprek wordt de ontwikkeling en het welzijn van uw kindje aan de hand van deze KIJKregistratie 

besproken.  

Wanneer wij zien dat kinderen extra aandacht op bepaalde ontwikkelingsgebieden nodig hebben, dan 

bespreken we dat bij de overdracht met ouders. We zoeken gezamenlijk naar oplossingen.  



Bij een 10-minutengsprek kan het ook nog besproken worden. Is dit niet toereikend dan gaan we met ouders in 

gesprek om te zoeken naar extra ondersteuning dmv bijvoorbeeld fysiotherapie, diëtiste, logopdiste oid. 

Vinden ouders dit lastig dan kunnen we overleggen met het consultatie bureau, bij voorkeur openlijk, kan dit 

niet, dan anoniem. Dit wordt in overleg gedaan met het management. Wanneer problemen aanhouden, de 

ontwikkeling en het welzijn van het kindje in gevaar komt en ouders niet open staan voor gesprekken of 

verbetering/oplossingen dan kan het protocol kindermishandeling in werking worden gezet. Dit gebeurd altijd 

in overleg met de directie.  

De groepsruimte 

In onze groep staat veel speelgoed in het zicht. Op deze manier kunnen kinderen zelf aangeven waar zij mee 

willen spelen. Ze zijn dan niet afhankelijk van hetgeen ze aangereikt krijgen door de pedagogisch medewerker. 

Onze groepsruimte bestaat uit verschillende, knusse, hoekjes. Op deze manier kunnen kinderen kiezen voor 

wat meer rust, of juist voor een gezellig spel in het keukentje, in de bouwhoek of de vele andere speelgoedjes. 

We hebben de groepsruimte zo ingericht dat er voor elke kind in een bepaalde leeftijdsfase spelmaterialen zijn 

in verschillende hoekjes. De lange tafel in het midden van de groep nodigt uit om daar vele gezellige 

momenten met elkaar door te brengen, fruit een, een spelletje doen, knutselen, gezellig kletsen….. 

De buitenruimte 

Bij “De Krekeltjes” hebben we een aangrenzende buitenruimte, een groot balkon. Deze wordt uitsluitend 

gebruikt door de kinderen van Bloem. Daar weer aangrenzend hebben we een grote buitenruimte. Deze wordt 

door meerdere partijen gebruikt. Dit is een ruimte waar kinderen zich lekker kunnen uitleven, fietsen. Rondom 

de Brede School hebben we meerdere buitenspeelmogelijkheden. Kleine speeltuintjes en een verhard plein. 

Wij zullen ook hier vaak te vinden zijn. 

Bij het buitenspelen moeten kinderen kunnen ervaren en spelen. Vies worden hoort hier ook bij.  

 Er op uit 

Wij gaan regelmatig op stap met de kinderen; o.a. naar de speeltuin, speelveldjes en parken, kinderboerderij, 

de supermarkt en het bos.  

Verkeerseducatie 

Kinderen zijn al van jongs af aan verkeersdeelnemer, grotendeels onbewust. We besteden hier ieder jaar 

aandacht aan om de kinderen bewuste verkeersdeelnemers te laten worden. Want hier kun je niet vroeg 

genoeg mee beginnen.  

We geven dit op meerdere manieren vorm. Allereerst door elk door elk jaar 3 a 4 weken het thema verkeer 

centraal te stellen en diverse activiteiten aan te bieden. Maar ook de rest van het jaar zijn we dagelijks met 

verkeer bezig. Bij uitstapjes worden kinderen steeds gewezen op het verkeer om hun heen. Dit door te 

benoemen wat we doen en ze hierbij te betrekken; ‘voor we oversteken kijken we naar links/rechts/links’,  ‘we 

lopen op de stoep en auto’s rijden op de straat’, ‘het stoplicht staat op groen dus we mogen oversteken’. 

Kinderen krijgen bij Bloem altijd een T-shirt met het logo van Bloem over hun jas aan. Daardoor zijn de 

kinderen duidelijker zichtbaar in het verkeer.  

Maar ook bij ouders brengen we een veilige verkeersdeelname onder de aandacht door met ze in gesprek te 

gaan over verkeer, ze te wijzen op de verkeersveiligheid rondom ons pand en doormiddel van verkeerstips en 

weetjes in onze digitale nieuwsbrief die elk kwartaal uitkomt of op onze facebookpagina. 

(https://www.facebook.com/bloembreda/?fref=ts)     

Voor dit jaarlijks terugkerende thema werken wij aan het verkeerslabel ‘verkeersveiligheid en verkeerseducatie 

van de kindercentra’.  Dit wordt ons aangeboden vanuit de gemeente Breda en in samenwerking met Edux 

onderwijsadvies.   

BLOEM beschikt over een bakfiets, een bolderkar en een bus. Deze gebruiken wij regelmatig. Daarnaast is het 

erg leerzaam en leuk voor kinderen om eens een bezoekje aan de brandweer, een bejaardenhuis en andere 

https://www.facebook.com/bloembreda/?fref=ts


instellingen/organisaties te brengen. Ons uitgangspunt hierin is dat kinderen meegaan, waarvan wij denken dat 

ze er aan toe zijn en er plezier aan beleven. 

Het team  

Het team bestaat uit meerdere pedagogisch medewerkers, 2 locatieverantwoordelijke en 2  eigenaressen (de 2 

laatst genoemden vormen het management). 

Alle medewerkers bij BLOEM zijn gekwalificeerd om binnen het kinderdagverblijf te werken. Van alle 

medewerkers bezitten wij een VOG (verklaring omtrent gedrag). Daarnaast zijn alle medewerkers EHBO en BHV 

gekwalificeerd. Binnen de peutergroep zijn de medewerkers ook VVE en 3F geschoold.  

 

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat pedagogisch medewerkers een open houding hebben naar uw kind en 

u als ouder en dat hun enthousiasme en liefde voor het vak oprecht zichtbaar is. Aandacht voor de overdracht 

zowel schriftelijk als mondeling is een belangrijke onderdeel van ons werk. Hierin vertellen wij niet alleen wat 

uw kind gedaan heeft, maar ook hoe uw kind de dag of een activiteit beleeft heeft en ook hoe de pedagogisch 

medewerker op bepaalde momenten met uw kind is omgegaan. 

We willen graag dat pedagogisch medewerkers zich blijven ontwikkelen en niet stil staan. We verwachten dat 

pedagogisch medewerkers zich op persoonlijk en professioneel vlak ontwikkelen. Het management biedt de 

pedagogisch medewerkers ruimte om een cursus of workshop te volgen welke een positieve bijdrage levert aan 

de deskundigheid of wanneer het team specifieke behoefte heeft om op een bepaald gebied extra 

ondersteuning of kennis te verkrijgen. Opgedane kennis moet gedeeld worden met collega’s. Hier ziet het 

management op toe.  

Stagiaires en vrijwilligers staan ten alle tijden overgepland en dragen geen eindverantwoordelijkheid. 

Afhankelijk van de opleiding en het niveau van de opleiding worden er tussen de stagiaire en 

stagiairebegeleider concrete afspraken gemaakt over de taken en verantwoordelijkheden. Ditzelfde geldt voor 

een vrijwilliger. We maken met de betreffende persoon concrete afspraken die schriftelijk worden vast gelegd.  

Pedagogisch medewerkers hebben een verantwoordelijke baan. Het management ziet er op toe dat de 

pedagogisch medewerkers zich hier op elk moment van de dag bewust van zijn. Zij maken hun keuzes en 

afwegingen in het belang van het kind en de groep. Zij houden er rekening mee dat zij een voorbeeldfunctie 

voor de kinderen zijn. Zij dragen het ecologische en biologische aspect met zorg uit. 

Wij streven er naar dat we zo goed mogelijk en makkelijk te bereiken zijn. De deur van het kantoor zal zo veel 

mogelijk open staan en u bent altijd van harte welkom om met uw vragen of opmerkingen bij een van ons aan 

te kloppen.  

Bij “De Krekeltjes” zullen veel al dezelfde medewerkers werken. In geval van ziekte/vakantie of andere vorm 

van afwezigheid zal een collega de taken overnemen. 

Ouders 

Kinderdagopvang BLOEM kan niet bestaan zonder u als ouder. U vertrouwt ons uw kind toe en daarom vinden 

wij het heel belangrijk dat u met ons mee kunt denken. Hiervoor hebben wij een oudercommissie.  

De exacte omschrijving van alle werkzaamheden, de werkwijze en regelgeving met betrekking tot de 

oudercommissie is vastgelegd in een reglement.  

Privacy 

U kunt er op rekenen dat de privacy van u en uw kind gewaarborgd wordt. Persoonlijke informatie wordt goed 

opgeborgen achter slot. Ook wordt er geen informatie of zaken over uw kind aan derden mee 

gegeven/medegedeeld. 



Tijdens het intakegesprek worden er afspraken gemaakt over het maken van foto's van uw kind bij BLOEM. 

 

Belangrijke zaken 

Feestjes 

Verjaardagen: Hier besteden we bij BLOEM graag aandacht aan. Een verjaardag is een bijzonder moment voor 

uw kind en uzelf. Bij BLOEM vieren we de verjaardag met uw kind in de groep. Uw kind mag op een speciale 

verjaardagsstoel zitten, krijgt een kroon en er worden liedjes gezongen met muziekinstrumenten erbij. We 

laten de keuze bij u of u een traktatie wilt verzorgen. Bij BLOEM zien we graag dat dat een gezonde traktatie is. 

We willen u vragen de traktatie bescheiden te houden. Een traktatie die niet past in ons voedingsbeleid geven 

wij mee naar huis, zodat u als ouders zelf kunt bepalen of en wanneer u dit aan uw kind wilt aanbieden. Indien 

er op een dag meerdere traktaties of bijzondere tussendoortjes zijn aangeboden kan de pedagogische 

medewerker er ook toe besluiten om de traktatie mee naar huis te geven, zodat u daarin uw eigen keuze kunt 

maken. De pedagogisch medewerkers vieren hun verjaardag ook. Ook zij hebben de mogelijkheid om een 

kleine, gezonde traktatie te geven.  

Nationale feestdagen 

Dit laten wij niet ongemerkt voorbij gaan. Carnaval, voorleesontbijt, Pasen, Koningsdag, kerst en zo meer. Wij 

versieren de groep in het thema van het feest. Ook bedenken we activiteiten die daar op aansluiten. Ook voor 

feesten uit een andere cultuur staan wij open en daar besteden wij graag aandacht aan.  

 

Tot slot 

In bovenstaand beleid heeft u uitgebreid kunnen lezen wat wij belangrijk vinden in de opvang van uw kind. 

Zoals u leest hebben we hier met zorg over nagedacht. Wat wij bovenal belangrijk vinden is dat de kinderen 

een prettige dag bij BLOEM beleven. Een dag waarin zij lekker kunnen spelen alleen of met vriendjes, rustig of 

lekker uitgelaten, waarin zij zichzelf kunnen zijn. Een dag waar zij waarden en normen leren, die overzichtelijk 

en gestructureerd is, maar ook dagen waarin we gekke en 'onverwachte' dingen kunnen doen. Een dag waarin 

we veel plezier maken en lachen, en waarin we troosten als het nodig is. Een dag waarop we dansen of lekker 

een boekje lezen, waarin we naar de boer gaan of waar we lekker buiten in de tuin spelen. Kortom een dag met 

alle zorg en liefde die we kunnen geven! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 


