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Openingstijden: 

Dagelijks van 7.30 uur – 18.30 uur, behalve in het weekend en op feestdagen. 
Er zijn twee toe te wijzen roostervrije dagen. Dit zijn de dag na Hemelvaart en een dag rond de kerst.  
Op 5 december is het dagverblijf gesloten vanaf 17.00 uur en op 31 december vanaf 13.00 uur. 
In de schoolvakanties zijn wij open van 7.30 uur tot 18.30 uur.   

Oudercommissie: 2014-2015 

 
Voorzitter : Evelien vd Heide 
Leden  : Gertjan de Ruiter 

  Carine Nieuweling 
  Jolijn den Oude 
  Maikel Roolvink 
  Marcha Strengman 
  Angelique van Gaelen 
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1. Algemeen  

1.1 Inleiding  

De visie van kinderdagverblijf Broer Konijn staat centraal in het pedagogisch beleid.  
Deze visie geeft aan met welke instelling de kinderen worden opgevangen. De visie is verder 
uitgewerkt in een aantal doelstellingen, welke weer zijn vertaald in het beleid op diverse terreinen. Dit 
beleid geeft aan hoe men de doelen wil bereiken. 
In de maatschappij veranderen steeds weer de ideeën over kinderopvang en de rol van een 
kinderdagverblijf. Het kinderdagverblijf wil op deze ontwikkelingen blijven inspelen. Daarom is het 
pedagogisch beleid geen statisch plan, maar moet het regelmatig worden doorgelicht om te kijken of 
zich veranderingen voordoen die leiden tot veranderingen in het beleid. 
 
Dit beleidsplan is bedoeld als leidraad voor alle betrokkenen bij het kinderdagverblijf: pedagogisch 
medewerkers, ouders, stagiaires, etc. Jaarlijks kunnen betrokkenen (leiding, pedagogisch 
medewerkers en de oudercommissie) afspraken maken over actiepunten die verder worden 
uitgewerkt. 

1.2. Visie en doelstelling  

Visie 
Broer Konijn biedt opvang aan kinderen in de leeftijd vanaf 10 
weken tot 12 jaar. 
Sinds 1995 creëert Broer Konijn een plek waarbij het team 
kwaliteit hoog houdt door uiting te geven aan een persoonlijke 
benadering. Een flexibele, open en betrokken houding in een 
veilige omgeving. Onze doelstelling is dan ook om een ieder 
die bij Broer Konijn binnen stapt zich prettig, veilig en welkom 
te laten voelen. 
Door de indeling en kleur keuze binnen het gebouw proberen 
wij een ruimte te scheppen die wordt omschreven als warm en 
sfeervol. 
 
Doelstelling 
Kinderopvang Broer Konijn stelt zich tot doel om:  

• kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar, die geen medische en/of therapeutische begeleiding 
nodig hebben, op te vangen;  

• ouders de zekerheid te geven dat hun kinderen op een verantwoorde wijze worden verzorgd 
en begeleid;  

• een situatie te creëren waarin het kind zich veilig en geaccepteerd voelt en waarin het zich in 
een eigen tempo kan ontwikkelen;  

• ouders zich betrokken te laten voelen bij het wel en wee van hun kind bij Broer Konijn; 

• de opvoeding thuis en in het kinderdagverblijf zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten; 

• er wordt gekozen voor een persoonlijke benadering waarin de ouder de meest deskundige 
van zijn eigen kind is. 

1.3. Ontplooiing van het kind  

Onder de ontplooiing van het kind wordt verstaan: 'Het door het kind zo breed mogelijk ontwikkelen 
van zijn/haar eigenschappen en talenten'. 
Het kind ontplooit zich door zijn/haar mogelijkheden af te tasten en te vergroten. De pedagogisch 
medewerkers proberen daarvoor een klimaat te scheppen, waarin het zelfvertrouwen en de 
redzaamheid van het kind kunnen groeien (bijv. zindelijkheid). 
Op het kinderdagverblijf wordt aandacht besteed aan verschillende kanten van de ontwikkeling van 
het kind: de motorische, cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. Daarbij wordt spelmateriaal 
aangeboden dat past bij het kind. 
 
Cognitief 
Bij cognitieve ontwikkeling gaat het om het vergroten van kennis. De pedagogisch medewerkers 
helpen daarbij door dingen te benoemen die het kind ziet of meemaakt. Een voorbeeld hiervan is het 
maken van een puzzel.  
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Motorisch 
Motorische ontwikkeling is het leren bewegen en beheersen van de spieren. Voorbeelden hiervan zijn: 
Een ritmiekset die bestaat uit o.a. hoepels en balken waar kinderen leren hun evenwicht te bewaren 
etc. en fietsen als het kind buiten speelt. Hiermee wordt de grove motoriek gestimuleerd.  
Tekenen, knutselen en puzzelen zijn voorbeelden voor het stimuleren van de fijne motoriek. 
 
Emotioneel 
Voor de emotionele ontwikkeling is van belang dat het kind zich direct kan uiten in lachen, huilen, 

woede en aanhankelijkheid. De pedagogisch medewerkers 
proberen hierop zo goed mogelijk in te spelen. Ruzies worden 
zoveel mogelijk door de kinderen zelf opgelost, indien het uit 
de hand dreigt te lopen, waarschuwt de pedagogisch 
medewerker en grijpt indien nodig in. Dit wordt per kind 
individueel bekeken. 
Ook lichamelijk contact is belangrijk voor de emotionele 
ontwikkeling van een kind. Het gaat daarbij om knuffelen, op 
schoot of tegen elkaar aan zitten, kietelen en stoeien. 
Geschikte momenten hiervoor zijn o.a. het verschonen, naar 
bed brengen, tijdens het voorlezen, als het kind getroost moet 
worden, of gewoon zomaar eens. 

 
Sociale vaardigheden 
Sociale vaardigheden leert het kind in de groep en in het contact met de pedagogisch medewerkers. 
Op de leeftijd van met name 2-4 jaar wordt in de groepsactiviteiten vooral de taal gevormd. Dat 
gebeurt aan de hand van zang- en fantasiespelletjes, het in de groep vertellen van ervaringen en 
voorgelezen worden. De pedagogisch medewerkers volgen de ontwikkeling van het kind op de voet 
en houden de ouders op de hoogte van hun bevindingen.  

1.4. Veiligheid  

Nadere informatie over het onderwerp veiligheid staat separaat beschreven en is bij kinderopvang 
Broer Konijn in te kijken. (Document: RI & E veiligheidsmanagement: veiligheidsverslag). 

1.5. Vier ogen principe 

Binnen de wet kinderopvang dienen kinderopvang organisaties zich te houden aan het vier ogen 
principe wat inhoudt dat er altijd meerdere ogen toezicht houden op de aanwezige kinderen. Binnen 
Broer Konijn is er in het gebouw veel met glas gewerkt waardoor ruimtes goed zichtbaar zijn. Zowel bij 
de toegangsdeuren van de groepsruimtes, als bij de slaapkamerdeuren en zijn ook de 
verschoonruimtes voor zien van glas.  De dag wordt altijd gestart met 2 pedagogisch medewerkers en 
er wordt ook altijd door 2 pedagogisch medewerkers afgesloten. Er is dus nooit iemand alleen in het 
gebouw aanwezig als er kinderen worden opgevangen. Het kantoor is ook inpandig aanwezig 
waardoor er ook altijd administratieve medewerkers aanwezig zijn.  

1.6. Het stimuleren en corrigeren van gedrag 

Elk kind verkent zijn wereld en probeert zijn grenzen te verleggen. De pedagogisch medewerkers van 
Broer Konijn hebben de taak dit gedrag zowel te stimuleren als het te corrigeren wanneer grenzen 
worden overschreden. De pedagogisch medewerkers doen dit vanuit een aantal uitgangspunten, te 
weten:  

• ieder kind wordt gelijk behandeld 

• kinderen hebben respect en waardering voor andere kinderen (waaronder 'samen spelen is 
samen delen’)  

• kinderen hebben respect voor hun leefomgeving (materialen, natuur, dieren, etc.) 

• ongewenst gedrag wordt gecorrigeerd door het uitleggen waarom iets niet kan of mag en het 
belonen van goed gedrag 

• positief gedrag wordt beloond 

• kinderen worden zoveel mogelijk gestimuleerd, maar hoeven niet per se resultaat te bereiken 

• er wordt zo min mogelijk gehoor gegeven aan competitiedrang als dit ertoe leidt dat andere 
kinderen zich minder gaan voelen 
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•  De manier waarop kinderen worden gestimuleerd en gecorrigeerd, is afhankelijk van de 
leeftijd van het kind. In alle gevallen is het belangrijk dat de pedagogisch medewerkers het 
kind goed kennen en dat het kind vertrouwd is met de pedagogisch medewerkers en het 
kinderdagverblijf. 

 
Baby's  
Bij baby's blijft het stimuleren en corrigeren beperkt tot het 
uitdagen van baby's tot positief gedrag naar zijn omgeving en 
bij bepaald gedrag (bijvoorbeeld slaan) te corrigeren door te 
zeggen dat iets niet mag en door het kind af te leiden.  
 
Dreumes 
Vanaf ongeveer anderhalf jaar worden er duidelijke grenzen 
gesteld aan wat wel en wat niet mag en worden de kinderen 
daarop gewezen. Zo worden bijten, slaan en dergelijke niet 
getolereerd. Kinderen die na herhaalde waarschuwing hun 
gedrag nog niet aanpassen worden apart gezet. Ook wordt hier preventief in gehandeld door kinderen 
op drukke momenten in de box te laten spelen of ze mee te nemen tijdens het verschonen 
bijvoorbeeld. Na korte tijd wordt de situatie met het kind besproken en afgerond (door het weer goed 
te maken), waarna het kind weer betrokken wordt bij de activiteiten.  
Stimulatie van positief gedrag gebeurt zowel verbaal als nonverbaal door kinderen te complimenteren 
en nadrukkelijk aandacht te geven tijdens het spel of het eten. 
 
Peuters  
Een peuter moet duidelijk gemaakt worden wat wel mag en wat niet mag, want zijn behoefte om zijn 
grenzen te verleggen is groot. De pedagogisch medewerkers geven bij negatief gedrag dan ook 
duidelijk en consequent aan wat niet mag. Daarbij wordt rekening gehouden met de grote fantasie van 
deze leeftijdsfase, waardoor zaken een eigen leven kunnen gaan leiden. Wanneer waarschuwingen 
geen effect hebben wordt het kind tijdelijk uit de groep gehaald en apart gezet op een stoel. Nadat de 
situatie met het kind is besproken en afgerond (door het goed te maken), wordt het kind weer 
betrokken bij de groep. 
In deze leeftijdsgroep wordt het positief gedrag van kinderen gestimuleerd door kinderen nadrukkelijk 
te complimenteren. 

In alle omstandigheden wordt met de ouders overlegd over 
het (positieve en negatieve) gedrag van hun kind, zodat 
hierop kan worden ingespeeld, zowel thuis als op het 
kinderdagverblijf. 
Ieder mens, dus ook ieder kind probeert uit te vinden hoe ver 
het zijn grenzen kan verleggen. Het is de taak van de 
pedagogisch medewerkers daaraan grenzen te stellen. Het 
wordt dan ook van de pedagogisch medewerkers verwacht, 
dat zij zoveel mogelijk vanuit algemeen geldende normen en 
waarden met de kinderen werken. Het vormen van het kind 
begint als je het kind kent en het kind vertrouwd is met de 
pedagogisch medewerkers en het dagverblijf. 

1.7. Observeren en signaleren 

Eén van de taken van onze pedagogisch medewerkers is dat zij goed naar uw kind kijken. U wilt 
tenslotte graag weten hoe het met uw kind is gegaan. Als u uw kind op komt halen vertelt de 
medewerker hoe het is gegaan en of er nog bijzonderheden zijn te melden. De ervaring die zij op deze 
manier opbouwen met uw kind wordt steeds weer meegenomen in de omgang met uw kind. Waar 
kunnen we uw kind in stimuleren, veranderd er iets in het slaap of eet gedrag, hoe gaat uw kind met 
andere kinderen om, hoe reageert uw kind op ons? 
Al deze informatie maakt samen dat wij zorgen voor een omgang waarbij uw kind zich veilig en 
gerespecteerd voelt, waardoor het weer geprikkelt wordt om verder te ontwikkelen. 
Wij delen een stukje opvoeding en willen dit goed op elkaar aan blijven passen.  
 
Vanaf de groep: Broer Konijn krijgt u 1 x per jaar zo rond het moment dat uw kind 6 maanden op de 
groep speelt een uitnodiging voor een gesprekje. U krijgt het verzoek een vragenlijst in te vullen met 
allemaal punten die op dat moment in de ontwikkelfase van uw kind passen. Deze zelfde lijst wordt 
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door de medewerkers ingevuld en zij maken hier een verslag van. Deze informatie vormt de rode 
draad binnen het gesprek. Het kan zijn dat hier punten in naar voren komen die extra aandacht krijgen 
de komende periode. 
Maar dit is ook zeker een moment waarop de gelegenheid wordt geboden om eens even rustig met de 
ouder over het kind te praten. De ouder blijft tenslotte de meest deskundige over zijn/ haar eigen kind. 
Zo een zelfde moment wordt er bij de groep: Oom Teun gecreeerd. Alleen daar komen weer nieuwe 
vragen die op dat moment van toepassing zijn aan bod. 
 
Bij de groep: Neef Karel zijn er 3 observatiemomenten. Rond 3 en 6 maanden spelen op de groep en 
tegen de tijd dat uw kind 4 wordt. 
Hierin wordt goed gekeken hoe ver het kind in de ontwikkeling is om naar school te gaan. 
Door middel van allerlei spelletjes wordt er gekeken hoever het kind de kleuren kent, of het kan tellen, 
hoe de fijne en de grove motoriek aan het ontwikkelen is. Hoe het kind zich sociaal en emotioneel 
ontwikkelt en in hoeverre het kind zelfstandig aan het worden is. 
Doordat we meerdere “test” momentjes hebben kunnen we in de komende tijd wat extar oefenen met 
een kind om er zo aan bij te dragen dat uw kind een soepele overgang naar school kan gaan maken. 
Tot slot wordt hier een verslag van gemaakt waar de ouders, er voor kunnen kiezen dit mee te geven 
naar school. 
 
Al onze pedagogisch medewerkers hebben de cursus: Vroeg Signalering gedaan. Door deze cursus 
en hun ervaring kunnen onze medewerkers bijzonderheden  of problemen bij de kinderen eerder 
signaleren. 
Als er een vermoeden is dat er iets met uw kind aan de hand is zullen zij eerst uw kind goed 
observeren, dit bespreekbaar maken met de leidinggevende en vervolgens met u bespreken. 
Zorgvuldig delen zij hun bevindingen en eventuele zorg met u. Vervolgens bespreken zij eventueel het 
stappenplan en plan van aanpak. 
Zij kunnen u vervolgens eventueel ook helpen om de weg naar deskundige hulp te vinden. 

1.8. Zindelijkheid 

Rond het 2e jaar beginnen wij met de zindelijkheid. Wij gaan 
ervan uit dat een kind er dan lichamelijk en emotioneel aan 
toe is om zindelijk te worden.  
 
Er wordt een strak ritme aangehouden. Na de kring, voor/na 
het eten, voor het naar bed gaan, bij het uit bed komen, na de 
kring in de middag en rond 16.30 uur. 
Per kind wordt bekeken hoe vaak het per dag op de wc/pot 
gaat. In ieder geval krijgen de kinderen drie keer per dag de 
wc/pot aangeboden. 
 
Zijn de kinderen zindelijk, dan helpen de pedagogisch medewerkers hen regelmatig herinneren om 
naar de wc te gaan. Later gaan ze zelfstandig naar de wc. 
Kinderen die niet willen, worden wel gestimuleerd, maar niet gedwongen. De grote kinderen worden 
staand verschoond. 
Vaak proberen de pedagogisch medewerkers ook te achterhalen waarom kinderen niet op de wc/pot 
willen en zal er gekeken worden dit te doorbreken. 

1.9. Speen en/of duim 

Een speen wordt gegeven als het kind gaat slapen of als troost. Tot ongeveer 1½ jaar wordt een 
speen ook wel gebruikt ter overbrugging naar een voeding. Om te voorkomen dat kinderen hun speen 
laten ‘slingeren’ of de verkeerde speen pakken geven we de kinderen op de groep of tijdens het 
spelen geen speen.  
Spenen moeten zelf door de ouders meegegeven worden. Ouders moeten er zelf zorg voor dragen 
dat de speen uitgekookt wordt. 
Hier wordt de speen bewaard in het eigen bakje van het kind. 
Speenkoorden zullen wij altijd verwijderen, dit i.v.m. de veiligheid. 
Zowel het gebruik van de speen als het duimen van kind laten wij alleen toe indien er toestemming 
van de ouders is. 
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1.10. Opleiding van de pedagogisch medewerker 

Alle pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een diploma gericht op de verzorging, begeleiding 
of het creatief bezig zijn van mensen. Hiernaast hebben we ook nog een aantal groepsassistenten, die 
ter ondersteuning op de groep zijn en zorg dragen dat het dagverblijf goed en hygiënisch wordt 
onderhouden. Zij zijn altijd boventallig op de groep aanwezig.  

1.11. Bij afwezigheid van de pedagogisch medewerker 

Alle pedagogisch medewerkers werken parttime binnen het dagverblijf. Ze kunnen de keus maken 
voor het werken op verschillende groepen maar staan wel op vaste dagen op een vaste groep. U weet 
welke pedagogisch medewerkers u kunt verwachten op de dag dat uw kind komt. Er zijn pedagogisch 
medewerkers die samen met een andere pedagogische medewerker een zogenaamde wisseldag 

draaien. Dit houdt in dat de ene pedagogisch medewerker 
week 1 draait en de andere pedagogisch medewerker week 
2. Bij ziekte of vakantie is het dus altijd mogelijk om iemand 
die bekend is met de groep te vragen om in te vallen. Naast 
alle vaste pedagogisch medewerkers hebben we ook vaste 
invalkrachten. Dit zijn stagiaires die nu bezig zijn aan een 
vervolg opleiding of zich aan het oriënteren zijn en daardoor 
Broer Konijn goed kennen. Zij komen voornamelijk tijdens de 
schoolvakanties ons team versterken. Door de flexibiliteit van 
dit team kunnen we uw kinderen altijd met onze eigen 
mensen opvangen. 

 

1.12. Voertaal 

De voertaal die binnen het dagverblijf wordt gehanteerd is Nederlands. Wel staan wij open voor 
anderstalige kinderen met hun ouders.  
Naast Nederlands is een deel van het team de Engelse taal machtig. 

2. Dagindeling 

2.1. Wennen 

Na het infogesprek (meestal tijdens de zwangerschap) is het wennen opnieuw een kennismaking, 
oftewel het ‘warm worden’ met Broer Konijn waarbij nu het kind centraal staat.       
Ouders kunnen de sfeer proeven en hebben de gelegenheid om een indruk van het kinderdagverblijf 
te krijgen.                                    
 
Het wennen begint met een gesprek. Dit  gesprek wordt door de PM’er die het kind tegen zal komen 
op de groep gevoerd. Hierin proberen wij duidelijk te krijgen wat de ouder van het kinderdagverblijf 
verwacht en wat wij kunnen bieden. Door een basis te leggen waar vertrouwen en respect centraal 
staat proberen we de opvoeding thuis en op de kinderopvang op elkaar aan te laten sluiten. 
Aan het eind van het gesprek proberen wij een 'gebruiksaanwijzing' van het kind op papier te hebben. 
Daarna kunnen ouders en kind kennis maken met de groep. 
Het kind kan rustig rond kijken terwijl de ouders een stukje 
sfeer kunnen proeven op de groep. Dit alles noemen wij de 
1e keer wennen.  
 
Voor het kind is het belangrijk om samen met de ouders 
kennis te maken met al die nieuwe dingen. Zowel kind als 
ouders hebben een aanloopperiode nodig. 
 
2e keer wennen 
Het kind blijft 2 uur alleen op het kinderdagverblijf. Zo kunnen 
de pedagogisch medewerkers zien hoe het kind en de 
ouders reageren tijdens het afscheid en hoe het kind op de 
pedagogisch medewerkers reageert. Het kind kan ervaren 
dat het wel in een vreemde omgeving wordt achtergelaten, maar ook weer opgehaald wordt. De 
ouders ervaren hoe het is om je kind even achter te laten. Bij een baby kiezen wij ervoor (indien 
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mogelijk) om deze keer wennen samen te laten vallen met 
een flesvoeding, daar dit het meest individuele moment met 
het kind is. Bij de kinderen vanaf 1 jaar kiezen we ook nog 
voor een derde wenmoment. Indien mogelijk kiezen we dan 
een keer voor een ochtend en een keer voor een middag. 
Tijdens de 2

e
 keer wennen en daarna aansluitend bij het 

daadwerkelijke van start gaan bij Broer Konijn, wordt het kind 
diverse keren door de pedagogisch medewerkers bij naam 
genoemd. Zo leren de andere kinderen ook hoe het kind heet 
en daarbij geeft het aan het kind een stukje vertouwen dat de 
pedagogisch medewerkers hem of haar in de gaten houden. 
De pedagogisch medewerkers bekijken wat het kind nodig 

heeft om zich veilig te voelen. Het ene kind heeft wat langer tijd nodig om bijvoorbeeld zelf op 
onderzoek uit te gaan. De pedagogisch medewerker zal het kindje bijvoorbeeld tijdens de eet en 
drinkmomenten aan tafel dicht bij zich zetten. Tijdens vrijspelen zal de pedagogisch medewerker het 
kind ook proberen te betrekken bij het spel en de interactie tussen de kinderen te stimuleren. Er wordt 
door pedagogisch medewerkers regelmatig oogcontact gezocht met het kind om het te laten voelen 
dat de pedagogisch medewerker er voor het kind is. De pedagogisch medewerkers zullen aan het kind 
vertellen wat er gaat gebeuren en laten het kind ook dingen zien zodat het dagritme snel duidelijk 
wordt wat het kind vertrouwen geeft. Een kindje wat verdrietig is tijdens het wennen wordt op schoot 
genomen en getroost door de pedagogisch medewerker.    
 
Als het allemaal goed gaat kan de definitieve plaatsing aanvangen. Wij trekken voor deze periode 
twee weken uit zodat ouders en kind de opgedane ervaring kunnen verwerken en er tevens ruimte is 
voor eventueel een extra keer wennen. De eerste keren dat het kind hele dagdelen bij ons komt 
spelen besteden de pedagogisch medewerkers veel tijd aan verder het opbouwen van de 
vertrouwensband zoals omschreven bij de 2

e
 keer wennen.  

 
Wij kiezen voor een korte wenperiode daar het echte wennen pas van start gaat als het kind naar de 
groep gaat en de ouder weer aan het werk. 
 
Tijdens het gesprek zijn een aantal zaken van belang:  

• de tijd nemen voor het gesprek  

• het duidelijk maken dat de ouders het meest 
deskundig zijn over hun kind; een ouder is een 
belangrijke schakel en niet zomaar iemand  

• het feit dat een kind belangrijk is; niet één van de 
groep, maar een individu  

• dat je het kind een fijne, gezellige opvang wil en 
kan bieden  

• het geven van een veilig gevoel aan de ouders 
 
Het gesprek is toegespitst op de leeftijd van het kind; bij 
een baby ligt de nadruk op veiligheid, eigen ritme en eigen 
dingen. Bij peuters ligt de nadruk op het dagritme, het karakter en hoe ouders daar mee omgaan. 
Denk hierbij aan bijvoorbeeld driftbuien. 

2.2. Afscheid nemen 

Als ouders en/of kinderen moeite hebben met afscheid nemen dan raden wij hen aan om het kort te 
houden en stellen wij voor om na bijv. een half uurtje te bellen om te horen hoe het gaat. Bovendien 
mogen ouders altijd bellen om te horen hoe het met hun kind gaat. 
Indien het niet goed gaat met het kind bij Broer Konijn nemen wij contact op met de ouders. 

2.3. Dagritme 

7.30 - 9.00 uur:  
brengen kinderen 
De kinderen en ouders worden ontvangen door de pedagogisch medewerkers. Beiden worden op hun 
gemak gesteld opdat de ouders met een gerust gevoel hun kind achterlaten. Tijdens het brengen 
wordt er informatie over het kind uitgewisseld. De kinderen kunnen vrij spelen tot aan de kring.  
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9.00 uur:  
de kring 
De kinderen gaan met z'n allen aan tafel zitten. Er wordt begonnen met liedjes zingen en afgesloten 
met een verhaal. Tijdens het verhaal wordt er limonade uit een beker gedronken en een koekje 
gegeten. Het belang van de kring is het samenzijn (het sociale contact). Het is ook een leerproces (het 
leren uit een beker te drinken). Regels worden er gesteld in de vorm van op elkaar wachten. 
 
10.00 uur:  
verschonen/zindelijkheid 
Bij ‘Nicht Molly’ en ‘Broer Konijn’ krijgen de kinderen een schone luier. Bij ‘Oom Teun’ en ‘Neef Karel’ 
gaan de kinderen op het potje of de wc. Kinderen die niet willen wordt wel de pot/wc aangeboden om 
zodoende de zindelijkheid te stimuleren. Indien ze dit niet willen worden ze alsnog staand verschoond. 
 
 
Spelactiviteiten 
Indien mogelijk wordt er buiten gespeeld. Zowel bij het binnen- als buiten spelen kunnen kinderen 
kiezen aan welke spelactiviteiten ze meedoen.  

Hierbij kan gedacht worden aan tekenen, plakken, met duplo 
spelen, puzzelen, muziek etc. Er wordt zowel in kleine als 
grote groepen en individueel met het kind gewerkt.  
 
11.30 – 12.15 uur:  
eten 
Alvorens aan tafel te gaan worden de handen en gezichten 
gewassen en wordt wederom de pot/wc aangeboden. Onder 
het zingen van een liedje gaat iedereen aan tafel. 
Gezamenlijk wordt er brood gegeten. (zie verder 2.3) 
 
 

12.15 uur:  
tandenpoetsen, slapen en halen 
Na het eten worden de tanden gepoetst. (zie verder 2.4) 
Daarna worden de handen en gezichten gewassen en gaan er 
eventueel kinderen naar bed. De pedagogisch medewerkers 
zorgen dat de kinderen die naar huis gaan klaar zijn om 
opgehaald te worden en voorbereid zijn op de komst van de 
ouders. Gezorgd zal worden dat ze niet uit een spelsituatie 
worden gehaald. Er vindt overdracht plaats aan de ouders 
over het verloop van de ochtend. 
 
13.00-14.00 uur:  
brengen/activiteiten 
De 'middag'-kinderen worden gebracht. Er vinden rustige activiteiten plaats voor kinderen die niet 
slapen. 
 
14.30 uur:  
wakker worden 
Er wordt geslapen volgens afspraak met de ouders. Kinderen moeten rustig aan wakker worden. Ze 
worden verschoond of gaan op de wc of potje.  
 
15.15 uur:  
de kring en fruit eten 
De kringactiviteiten zijn gelijk aan de ochtend (zie 9.00 uur). De kinderen eten (afhankelijk van de 
leeftijd) gepureerd of stukjes fruit.  
 
15.30 uur:  
verschonen en zindelijkheidstraining 
Zie eerder om 10.00 uur. Natuurlijk worden de kinderen regelmatig gedurende de dag verschoond. 
Voor de zindelijkheid wordt er een ritme gevolgd.  
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Spelactiviteiten 
Gelijke soort activiteiten worden aangeboden als tijdens het ochtendprogramma. Rond 16.30 uur 
wordt de dag afgerond met limonade en een soepstengel.  
Ook nu kunnen de kinderen kiezen voor diverse spelactiviteiten.  
 
16.30-18.30 uur:  
halen van kinderen 
De pedagogisch medewerkers zorgen dat de kinderen gereed gemaakt worden om gehaald te 
worden. De eerste kinderen worden opgehaald.  
Er vindt overdracht plaats aan de ouders over het verloop van de dag. Ouders kunnen nog even 
napraten met andere ouders en pedagogisch medewerkers. 

2.4. Voeding 

Flesvoeding en babyvoeding 
De voeding voor de kinderen is aanwezig. Baby's volgen qua voedingsschema het ritme van thuis. 
Flessenvoeding voor baby's moet van thuis meegenomen worden gezien het grote aantal soorten 
voeding. Dit is ook tijdbesparend voor de pedagogisch medewerkers. Het geven van borstvoeding op 
het dagverblijf is ook mogelijk.  
 
Brood, fruit en limonade 
Van het dagverblijf krijgt men brood, fruit, melk en limonade. Indien 
kinderen bepaalde (dieet)producten nodig hebben die het dagverblijf 
niet levert, dan moet dit worden meegegeven van thuis. Het dagverblijf 
houdt een lijst bij van kinderen die een dieet volgen of bepaalde 
dingen niet mogen hebben.  
 
Tussen de middag is de eerste boterham met hartig beleg. Voor de 
tweede en volgende boterham kunnen de kinderen uit zoet beleg 
kiezen, in overleg met de ouders. Daarnaast krijgen de kinderen een 
beker melk. Als tussendoortje krijgen de kinderen een volkorenkoekje, 
soepstengel en fruit.  
Tijdens de lunch gelden er regels aan tafel. Eerst plassen, handen en 
toeten wassen. Vervolgens wordt er voor het eten een liedje gezongen. De pedagogisch medewerkers 
snijden het brood in stukjes. De kinderen eten hun brood met een vork.  
 
De snelle eters krijgen als laatste hun broodje, opdat iedereen gelijk klaar is met eten. Na het eten 
worden aan tafel de tanden gepoetst en de handen gewassen. Pas als iedereen klaar is met eten, 
gaan de kinderen van tafel.  
Vanaf het moment dat een kind kan zitten en zijn/haar fles goed kan vasthouden wordt gestimuleerd 
om uit een beker te drinken. 
Het dagritme van de baby's gaat uit van het thuisritme. Het kinderdagverblijf probeert in nauw overleg 
met de ouders beide ritmes zoveel mogelijk in elkaar over te laten gaan. 

2.5. Tanden poetsen 

Het tanden poetsen wordt ingeleid met een liedje. Aan tafel poetsen de kinderen zelf de tanden. De 
pedagogisch medewerkers poetsen mee en geven aan waar de kinderen moeten poetsen. Daarna 

poetsen de pedagogisch medewerkers na. Er wordt gepoetst 
met peutertandpasta dat als voordeel heeft dat er niet 
nagespoeld hoeft te worden. De tandenborstels krijgen de 
kinderen van het dagverblijf. Alle tandenborstels staan in een 
apart rek en zijn gemerkt met de naam van het kind. 
Er wordt geen strijd van gemaakt als kinderen per se niet 
willen poetsen.  

2.6. Slapen 

Op het dagverblijf zijn aparte slaapkamers voor de kinderen 
aanwezig. In overleg met de ouders wordt zoveel mogelijk 
rekening gehouden met het thuisritme. Spenen en knuffels 



Versie: augustus 2015 13 

mogen mee, opdat het kind zich veilig en geborgen kan voelen. Baby's worden niet in buikligging 
gelegd, tenzij de ouders dit schriftelijk hebben meegedeeld aan het dagverblijf.  
 
Gezorgd wordt voor een koele slaapkamer. De kinderen slapen in een zomerslaapzak onder een 
katoenen dekbedhoes. Daarnaast wordt er regelmatig door de pedagogisch medewerkers 
gecontroleerd. 
Ook voor peuters geldt dat in overleg met de ouders gekeken wordt naar het thuis slaapritme van het 
kind.  

2.7. Spelen en spelmateriaal 

Niet ieder kind kan spelen, daarom wordt er door de 
pedagogisch medewerkers regelmatig nieuw spelmateriaal 
aangeboden om het kind te prikkelen tot spelen. Door het 
aanbieden van spelmateriaal wordt getracht de ontwikkeling 
(creatief) van het kind te stimuleren.  
Het speelgoed op het dagverblijf is aangepast aan de leeftijd 
van het kind. Het spelmateriaal is veilig, duurzaam en goed 
schoon te maken. Als het materiaal kapot is, dan wordt het 
weggegooid. 
 
Buiten spelen. 
Buiten spelen neemt een belangrijke plaats in binnen Broer Konijn. We hebben gekozen voor een 
“groene “ buitentuin waarin ontdekken en avontuur centraal staan. We vinden het belangrijk dat 
kinderen in contact komen met alles wat groeit en bloeit.  
We willen de kinderen in de gelegenheid stellen om met de dingen vanuit de natuur kennis te laten 
maken. Ons motto hier is: “vies kan lekker zijn”. 
U kunt hier meer over lezen in onze visie: buiten spelen. 
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3. Groepen 

3.1. Groepsgrootte 

Bij Nicht Molly (0 tot 1 jaar) is plaats voor maximaal twaalf kinderen. Met hierop drie pedagogisch 
medewerkers.  
Broer Konijn (1 tot 2 jaar) heeft plaats voor maximaal tien kinderen. Is de groep groter dan wordt er 
een derde pedagogisch medewerker bij geplaatst. 
Bij Oom Teun (2 tot 3 jaar) is plaats voor maximaal twaalf kinderen en bij 
Neef Karel (3 tot 4 jaar) maximaal vijftien kinderen. Met hierop 2 pedagogisch medewerkers. 

3.2. Samenwerking tussen Broer Konijn en Oom Teun 

De groep Broer Konijn en Oom Teun staan in verbinding met elkaar door middel van een schuifwand. 
Door dat de ontwikkeling van de kinderen tussen 1½ en 2½ jaar sterk kan wisselen hebben we er voor 
gekozen om deze ruimte, indien de groepen het toelaten, met elkaar in verbinding te zetten. Zo 
kunnen de kinderen daar de plek vinden waar zij zich het best op zijn plaats voelen. Dit kan de wat 
rustigere kant van Broer Konijn zijn of juist uitdaging aan de kant van Oom Teun.  

3.3. Wennen op de volgende groep 

Op alle groepen is altijd een vast 'ochtendgezicht' aanwezig.  
Er is de mogelijkheid dat kinderen regelmatig bij andere groepen op visite 
komen. Dit kan zijn om te eten of te spelen. Dit verzoek kan zowel van 
kinderen als van pedagogisch medewerkers komen. De rust en de 
regelmaat van de groep mag er niet onder lijden. 

3.4. Naar de volgende groep 

In principe worden er vier leeftijdsgroepen gehanteerd en daarna de 
naschoolse opvang.  

• Nicht Molly van 0 tot 1 jaar 

• Broer Konijn van 1 tot 2 jaar 

• Oom Teun van 2 tot 3 jaar 

• Neef Karel van 3 tot 4 jaar. 
 
Dit wil niet zeggen dat een kind standaard met zijn verjaardag overgaat. Het doorschuiven hangt af 
van de ontwikkeling en behoefte van het kind maar kan ook te maken hebben met speelkameraadjes. 
 
Als de pedagogisch medewerkers aan een kind merken dat er niet meer voldoende uitdaging voor 
hem is, wordt besloten om eens bij de volgende groep te gaan kijken.  
Doordat de kinderen regelmatig bij elkaar op visite gaan is de groep niet vreemd meer voor het kind. 
Om het op deze ontspannende manier te doen is het voor het kind een geleidelijke overgang. Een 
maand voordat het kind echt naar de volgende groep gaat ontvangen de ouders een overgangsbrief 
waarin de doelstelling en eventuele groepsregels staan vermeld van de nieuwe groep. Daarbij wordt 
een toelichting gegeven dat het kindje steeds vaker bij de nieuwe groep mag gaan spelen en wat 
hierbij van de ouders wordt verwacht. Bv als ze hem op de andere groep kunnen ophalen. 

3.5. Werkwijze van de pedagogisch medewerker tijdens het wennen. 

Vanuit de 4 basis doelen die centraal staan binnen ons pedagogisch beleid wordt hier invulling aan 
gegeven. Door de onderstaande vragen te doorlopen als PM’er geef je invulling aan al deze aspecten 
om de overgang voor zowel kind als ouder goed te laten verlopen.  
PM’er terkt de tijd uit om het kind te leren kennen en het kind aan haar te laten wennen om van hier uit 
te gaan werken naar veiligheid, vertrouwen die de basis zijn voor het contact die je met het kind op 
bouwd.  

ü Wanneer je weet dat er een nieuw kindje op je groep komt wennen, hoe bereidt jij je daarop 
voor? 

ü Waar geef je allemaal aandacht aan? 
ü Wat zou een ouder denk je willen weten? 
ü Doe je wat met het besef wat het voor een ouder betekent  en inhoudt dat hun kind op een 

nieuwe groep start? 
ü Hoe bouw je het vertrouwen met een kind op? 
ü Wat versta je onder het bieden van een basis veiligheid? 
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ü Heb je zicht op het individuele kind waar zijn/ haar behoeften liggen tijdens de wenperiode? 
ü Pas je deze informatie toe en licht je de ouder in over de specifieke punten die de doelgroep 

vraagt? 
ü Hoe pols je verwachtingen en tevredenheid bij ouders? 
ü Heb je nog ergens een terugkoppeling over de wenperiode? 

 
Zie voor meer uitleg hierover: protocol voor het wennen op een volgende groep. 

4. Wat te doen bij ziekte 

4.1. Ziekte 

Op het aanmeldingsformulier wordt gevraagd naar een 
telefoonnummer waarop de ouders bereikbaar zijn. In geval van 
ziekte kan er direct overlegd worden met de ouders. 
 
Als een kind koorts heeft, hangerig is of zich niet lekker voelt 
wordt er contact opgenomen met de ouders en overlegd hoe het 
kind functioneert in de groep. Ophalen van het kind gebeurt in 
overleg. De verantwoording voor het verdere ziekteverloop van 
het kind ligt dan wel bij de ouders. 
 
Indien een pedagogisch medewerker inschat dat het kind niet op 

zijn plek is op het dagverblijf, moet het kind binnen een uur opgehaald worden. Pedagogisch 
medewerkers willen weten door wie het kind opgehaald wordt, indien dit niet door de ouders zelf 
gebeurd.  
 
Een kind moet naar huis indien het meerdere malen per dag diarree heeft of spuugt. Bij besmettelijke 
kinderziektes mag het kind op het moment van de ziekte niet op het dagverblijf komen. Bij twijfel kan 
altijd overlegd worden met de pedagogisch medewerkers.  

4.2. Waterpokken 

In geval van waterpokken is er een uitzondering gezien het vrij onschuldige verloop van de ziekte. 
Indien de blazen dun zijn wordt geadviseerd het kind thuis te laten. De blazen gaan snel stuk, 
waardoor er een kans is op het gaan ontsteken van de blazen. Zodra de blazen dikker worden wordt 
de kans op stuk stoten kleiner. 
Daar de besmetting al twee weken voor het uitbreken van de ziekte plaatsvindt en gezien het 
onschuldige verloop van de ziekte is er een aanpassing in het beleid gemaakt om de kinderen, die 
'dikke' blazen hebben, toch toe te laten.  

5. Feesten en verjaardagen 

5.1. Feesten       

Op het dagverblijf wordt aandacht geschonken aan diverse feestdagen, er vinden dan creatieve 
activiteiten plaats. 
Sinterklaas 
Sinterklaas wordt gevierd voor alle kinderen op het dagverblijf. In de tijd rond Sinterklaas wordt er veel 
geknutseld en gezongen. Een paar dagen voor 
Sinterklaas mogen de kinderen hun schoen zetten. Rond 
5 december komt Sinterklaas met zijn Pieten langs. 
Kerst 
Kerst wordt ieder jaar gevierd met een 'diner' voor alle 
kinderen en er wordt voor die tijd een boom opgezet 
waarvoor de kinderen versieringen maken.  

5.2. Verjaardagen 

De kinderen mogen hun verjaardag vieren op het 
dagverblijf. Zij mogen trakteren in de kring. Ouders mogen 
hierbij aanwezig zijn. Er wordt door de pedagogisch 
medewerkers een verjaardagshoed gemaakt, slingers opgehangen en er wordt een aankondiging op 
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de deur gehangen wie er jarig is en hoe oud het kind is geworden. Er is een verjaarstaart gemaakt 
waarop het aantal kaarsjes wordt gezet naar de leeftijd van het kind. In de kring wordt het kind 
toegezongen en mag het trakteren. 

5.3. 4 jaar 

Als het kind vier wordt, wordt er extra aandacht aan de verjaardag 
besteed. Buiten de slingers, hoed en aankondiging komt de 
verjaardagstroon te voorschijn. Het kind mag bij deze speciale 
gelegenheid op deze speciale stoel. Buiten dat er liedjes worden 
gezongen mogen de kinderen ook gebruik maken van 
muziekinstrumenten die het feest nog vergrootte. Ook krijgt het kind 
dan een aandenken ter afsluiting van de kinderdagverblijf periode. 

5.4. Traktatie 

Het heeft de voorkeur om op een gezonde of niet eetbare traktatie te 
trakteren. Wordt er op zoetigheid getrakteerd, dan wordt dit door de 
pedagogisch medewerkers mee naar huis gegeven. Dan is het aan de 
ouders of het kind dit mag hebben. 

5.5. Broer Konijn reis 

In mei of juni gaat Neef Karel op Broer Konijn reis. We gaan dan met de hele groep een ochtend een 
uitstap maken welke natuurlijk afgesloten zal worden met patat. 

6. Rol ouders 

6.1. Contact met ouders 

Als ouders hun kind op een dagverblijf plaatsen, dragen ze daarbij een gedeelte van hun 
opvoedingsverantwoordelijkheden over aan de pedagogisch medewerkers. Daarvoor is een basis van 
vertrouwen nodig tussen ouders en pedagogisch medewerkers en die is er niet zomaar. Wanneer een 
kind geplaatst wordt is dat één van de belangrijkste zaken waar eerst aan gewerkt zal moeten worden.  

6.2. Opvoedingsverantwoordelijkheid vanuit Broer Konijn 

Ouders willen graag dat de opvoeding in het dagverblijf zo veel mogelijk aansluit bij hun eigen ideeën. 
Daarom is een goed en geregeld contact tussen pedagogisch medewerkers en ouders belangrijk. 
Waar mogelijk zal bij Broer Konijn rekening gehouden worden met bepaalde wensen van de ouders. 
Het is echter niet altijd mogelijk om op alle ideeën en wensen van ouders in te gaan. Het dagverblijf 

heeft ook haar eigen opvoedingsverantwoordelijkheid.  
 
Het opvoeden in een groep stelt heel andere eisen dan de 
opvoeding in een gezin. Bovendien heeft het dagverblijf te 
maken met ouders met allerlei verschillende achtergronden 
en zal er toch van een aantal algemene zaken uit moeten 
worden gegaan. Dus zal er ook van ouders en kinderen 
aanpassing gevraagd worden aan de normen en regels van 
het kinderdagverblijf. 

6.3. Relatie tussen ouder en Broer Konijn 

Een goede relatie tussen ouders en pedagogisch 
medewerkers is van groot belang voor het welzijn van het kind op het kinderdagverblijf. Kinderen 
voelen al snel haarfijn aan of ouders hen met vertrouwen naar het dagverblijf brengen. Dat werkt door 
naar bijvoorbeeld het wennen van een kind. 
 
Om een goede relatie tot stand te brengen zal regelmatig uitwisselen van gegevens noodzakelijk zijn. 
Voor de pedagogisch medewerkers is het van belang om te weten hoe de thuissituatie is. Hoe het 
gezin is samengesteld, of er moeilijkheden of spanningen zijn, of dat het kind een speciale aanpak 
krijgt. 
Andersom moeten de ouders weten hoe de dagelijkse gang van zaken is op het kinderdagverblijf. 
Veranderingen over en weer worden doorgegeven. 
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6.4. Overdracht tijdens halen en brengen  

Bij het brengen en halen van het kind wisselen ouders en 
pedagogisch medewerkers informatie uit. De pedagogisch 
medewerker doet mondeling en schriftelijk verslag van de 
gebeurtenissen en bijzonderheden van de dag. 
Daarnaast kunnen ouders een gesprek over de ontwikkeling 
van hun kind aanvragen met de leiding. Tevens kan de 
leiding zelf verzoeken om een gesprek met de ouders. 

6.5. Ouderparticipatie  

Oudercommissie 
Het dagverblijf heeft een oudercommissie. 
Zij hebben een adviserende en controlerende functie binnen 

het dagverblijf. De rol en functie van de oudercommissie is omschreven in 'Regeling Oudercommissie 
Broer Konijn'. Deze staat ter inzage in de map van de oudercommissie. Er wordt gestreefd om uit alle 
groepen van zowel dagopvang als BSO minimaal één vertegenwoordiger plaats te laten nemen in de 
oudercommissie. Eens in de vier tot zes weken is er een vergadering. De oudercommissie organiseert 
niet alleen o.a. thema-avonden en de lentedag, maar houdt zich ook bezig met diverse ontwikkelingen 
binnen het dagverblijf. Te denken valt aan onder andere een nieuwe groep, aanpassen van de 
service, kwaliteitsonderzoek en het bijwonen van sollicitatiegesprekken.  

7. Diverse algemene zaken 

7.1. Overleg binnen Broer Konijn 

Dagelijks overleg 
Binnen het dagverblijf zijn er diverse vormen van overleg.  
Ten eerste voeren de pedagogisch medewerkers op een groep dagelijks overleg over de gang van 
zaken en het verloop van de groep. De gang van zaken wordt 'besproken' middels een 
overdrachtmap, waarin alles voor collega's wordt genoteerd. Per kind is er een individueel verslag. Als 
het kind drie maanden bij de groep Broer Konijn speelt worden de ouders uitgenodigd voor een 
gesprekje met de leidster. Aan de hand van een observatielijst die door zowel ouder als leidster wordt 
ingevuld wordt er gekeken naar de ontwikkeling van het kind zowel thuis als bij Broer Konijn. In het 
verslag wordt melding gemaakt van voedingsschema's, slaapritme, ontwikkeling van het kind, 
begeleidende afspraken etc.  
Groot team 
Eenmaal per kwartaal is er overleg met het hele team. Hierin wordt themagericht gewerkt. Te denken 
valt aan: begeleiding stagiaires, hoe om te gaan met straffen/belonen, punten uit het pedagogisch 
beleid, etc.  
Klein team 
Vier- tot zeswekelijks is er groepsoverleg (Nicht Molly, Broer Konijn, Oom Teun en Neef Karel). 
Pedagogisch medewerkers die op twee groepen werkzaam zijn, zijn dan ook op ieder overleg 
aanwezig. In dit overleg komen kindbesprekingen, ontwikkelingen, huishoudelijke mededelingen, etc. 
aan de orde.  

7.2. Klachtenregeling 

Ons uitgangspunt is dat we samen voor de zorg van uw 
kind staan. Iedereen denkt dat hij heel gewoon is, toch 
blijkt dat ieder zo zijn eigen dingetjes heeft. Als wij niet 
van u horen waar u tegen aanloopt dan kunnen wij er 
niets aan veranderen. Wij hebben het beeld van uw kind 
bij Broer Konijn maar zien niet hoe uw kind thuis is. Deze 
informatie is dus van belang om op elkaar af te stemmen. 
Ouders zijn vaak bang dat ze gezien worden als ”zeuren”. 
Jammer, want als u uw ervaring niet met ons deelt gaan 
wij ervan uit dat het goed gaat en zal er niets worden 
veranderd. Dit kan leiden tot irritatie. Vandaar onze 
uitspraak: liever 10 x iets kleins dan op laten lopen tot een 
groot probleem. 
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Mocht er toch een situatie aan de hand zijn waar u niet met de groepsleiding of leidinggevende mee 
terecht kan, kunt u ook uw klacht neer leggen bij oudercommissie. Zij handelen in het belang van de 
ouders. 
U heeft ook de mogelijkheid om naar een onafhankelijk bureau voor klachtenregistratie te gaan. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met de Branchevereniging kinderopvang zoals gemeld staat in de 
leveringsvoorwaarden. 

7.3. Bezoek GGD 

Eenmaal per jaar krijgen wij onverwacht bezoek van een toezichthouder van de GGD. Tijdens het 
bezoek wordt er een vragengesprek met de leidinggevende en met diverse pedagogisch 
medewerkers op de groep gedaan om te zien of dat wat op papier staat met de werkelijkheid klopt. 
Maar belangrijker is dat zij gaan kijken hoe het welbevinden van de kinderen tot uiting komt op de 
groep en hoe het contact met de pedagogisch medewerker aanvoelt.  
 
Naar aanleiding van deze inspectie wordt door de toezichthouder een inspectierapport opgesteld. 
Hierna hebben wij de mogelijkheid te reageren op de inhoud van het rapport. Deze zienswijze wordt 
ook aan het inspectierapport toegevoegd.  
Na de vaststelling van het rapport wordt deze verstuurd naar de gemeente en ontvangen wij het 
definitieve rapport. Het inspectierapport ligt ter inzage op kantoor. Of kunt u via een linkop onze 
website inzien. 
 
 


