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Inleiding 
 
Dit pedagogisch werkplan van KDV de Speeldoos is opgesteld als leidraad voor enerzijds het 
handelen van de pedagogisch medewerkers en anderzijds om inzicht te geven over dit pedagogisch 
handelen aan ouders.  
 
Dit werkplan wordt jaarlijks bijgesteld door de pedagogisch medewerkers in samenwerking met de 
manager. Door deze evaluatie worden pedagogisch medewerkers bewust van hun handelen. Op deze 
wijze wordt de pedagogische kwaliteit en eventuele acties om deze pedagogische kwaliteit te 
verbeteren in kaart gebracht. Ook is het pedagogisch werkplan een instrument om de eigen identiteit 
van de locatie te creëren, waarbij het initiatief, de creativiteit en de ideeën van de pedagogisch 
medewerkers en kinderen van groot belang zijn. Daarnaast worden er risico inventarisaties gemaakt 
betreffende Veiligheid en Gezondheid.   
 
Quadrant Kindercentra stelt het uniek zijn van ieder kind centraal. Dit wordt onder andere geuit door 
middel van de drie principes veiligheid, ruimte en respect. In de Wet Kinderopvang zijn vier 
pedagogische doelstellingen, die ontleend zijn aan het kwaliteitsmodel van Riksen-Walraven, 
beschreven waar het pedagogisch handelen aan dient te voldoen. Deze visie en doelstellingen dienen 
als uitgangspunt voor dit pedagogisch werkplan.      
 
Het werkplan is als volgt opgebouwd. Ten eerste wordt de algemene informatie van het 
kinderdagverblijf beschreven. Vervolgens komt de visie van Quadrant Kindercentra aan bod en wordt 
beschreven hoe de locatie deze principes tot uiting brengt in de praktijk. In het volgende hoofdstuk 
wordt besproken hoe de locatie de pedagogische doelstellingen op basis van de drie principes in de 
praktijk brengt. Als laatste worden de pedagogische middelen beschreven, die worden ingezet om de 
pedagogische visie en pedagogische doelstellingen te bereiken. Het gaat hierbij om een vijftal 
middelen: groep, pedagogische medewerker-kind interactie, binnen- en buitenruimte, activiteiten en 
spelmateriaal.  
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1. Algemene informatie KDV de Speeldoos 
 
Naam:   Kindercentrum de Speeldoos 
Adres:    Krugerlaan 72 a  
Postcode:  2806 EK  
Plaats:   Gouda 
Telefoonnummer:  0182 516824 
Mail:   speeldoos@quadrantkindercentra.nl 
 
Cluster:   Kort Akkeren/Binnenstad/Kort Haarlem 
Manager:   Bea Bunt 
Telefoonnummer: 06 42645769 
Mail:    b.bunt@quadrantkindercentra.nl 
 
Locatie  
Kindercentrum de Speeldoos bevindt zich in de wijk Kort Haarlem De locatie beschikt over 
binnenruimtes, alleen op de begane grond, met daarin 5 lokalen voor kinderopvang ( 2 daarvan met 
inpandige slaapkamer) , 2 losse slaapkamers, een kantoor, een pauze ruimte, een (voor)leesruimte, 2 
keukens, 2 toiletten, een washok en een C.V hok. Buiten hebben we 2 speelpleinen. Een kleine bij de 
hoofdingang en een grote aan de achterkant van het gebouw. Beide speelpleinen zijn voorzien van 
gras, een zandbak en speelelementen. Het grote plein heeft een babyeiland. Beide speelterreinen zijn 
toegankelijk voor alle groepen en kunnen ook afgesloten worden middels een hek. 
 
In de omgeving kan er gebruik gemaakt worden van de supermarkten in de buurt. Iets verderop 
bevindt zich het centrum van Gouda. In de wijk is een wooncomplex voor senioren en een revalidatie 
centrum te vinden. Het wooncomplex voor senioren is tevens onze opvangplek bij calamiteiten.  
In de wijk naast Kort Haarlem ligt de wijk Oosterwei. Daarin bevindt zich het centrum voor Jeugd en 
Gezin voor de wijk Kort Haarlem. Kinderopvangorganisaties Prokino en de Schaapskooi bevinden zich 
op loopafstand van de Speeldoos. Op deze locaties  wordt  BSO en dagopvang aangeboden. 
 
In de wijk bevindt zich het verpleeg- verzorgingstehuis de Hanepraij. 3 groepen bezoeken om de 3, 4 
weken een vaste afdeling om samen met de bewoners activiteiten te doen. In augustus ieder jaar 
nodigen wij de bewoners uit voor een bezoekje aan onze locatie. 
 
Aangeboden diensten 
Deze locatie is open van maandag tot en met vrijdag van 7.30 – 18.30 uur. Tot 9.30 uur kunnen 
kinderen gebracht worden. Vanaf 16.30 kunnen kinderen worden opgehaald. Op een ander tijdstip 
brengen en ophalen kan ook, maar er wordt gevraagd aan ouders om dit te laten weten in verband 
met het dagprogramma.  
 
De volgende diensten worden op deze locatie aangeboden per 1 11 2018 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Combigroep  
0- 3 jaar 
Blauw 

Dagopvang 
7.30 – 18.30 

Dagopvang 
7.30 – 18.30 

Dagopvang 
7.30 - 18.30 

Dagopvang 
7.30 – 18.30 

Dagopvang 
7.30 – 18.30 

Peutergroep 
2 – 4 jaar 
Rood 

Dagopvang 
7.30 – 18.30 

Dagopvang 
7.30 – 18.30 

Dagopvang 
7.30 – 18.30 

Dagopvang 
7.30 – 18.30 

Dagopvang 
7.30 – 18300 

 VVE 
Peutergroep 
Calimero 
 
 

VVE 
8.30 – 12.00 
Halve 
peutergroep 
8.00 – 13.00 

VVE 
8.30 – 12.00 
Halve 
peutergroep 
8.00 – 13.00 

VVE 
8.30 – 12.00 
Halve 
peutergroep 
8.00 – 13.00 

VVE 
8.30 – 12.00 
Halve 
peutergroep 
8.00 – 13.00 

VVE 
8.30 – 12.00 
Halve 
peutergroep 
8.00 – 13.00 

Peutergroep 
0 – 4 jaar 
Groen 

Dagopvang 
7.30 – 18.30 

Dagopvang 
7.30 – 18.30 

Gesloten Dagopvang 
7.30 – 18.30 

Gesloten 

Combigroep 
0 – 4 jaar 
Paars 

Dagopvang 
7.30 – 18.30 

Dagopvang 
7.30 – 18.30 

Gesloten Dagopvang 
7.30 – 18.30 

Gesloten 

 



Pedagogisch werkplan Kindercentrum  De Speeldoos 2019  Quadrant 

  

*Voor VVE peutergroep Calimero is een apart pedagogisch werkplan beschikbaar. 
 
Drie-uurs regeling 
Bij minimaal tien uur aaneengesloten opvang, kan worden afgeweken van de beroepskracht-kindratio 
(het aantal aanwezige pm’ers afgestemd op het aantal kinderen) gedurende maximaal drie uur per dag. 
Die uren hoeven niet aaneengesloten te zijn. Er kunnen tijdens die uren minder pedagogisch 
medewerkers worden ingezet. Voorwaarde is dat minimaal de helft van het op grond van de 
beroepskracht-kindratio vereiste aantal medewerkers wordt ingezet. 
 
Op deze locatie wordt er op de volgende tijden niet afgeweken van de BKR: 
Tussen 8.45 en 13.30 uur en 15.00 en 17.45 uur. 
 
Op de volgende tijden wordt er wel afgeweken van de BKR: 
Tussen 8.00 en 8.45 uur, 13.30 en 15.00 uur en 17.45 en 17.30 uur. 
Er is dan 1 pedagogisch medewerker aanwezig per groep in plaats van 2. Vereiste BKR is 2 pm’ers per 
groep. 
 
Als er op een groep met 3 pedagogisch medewerkers wordt gewerkt ziet de pauze er als volgt uit: 
VROEGE dienst  13.30 – 14.15 uur 
LATE dienst   14.15 – 15.00 uur 
TUSSEN dienst   13.00 – 13.30 uur 
 
Personeel 
Binnen Quadrant Kindercentra wordt de pedagogisch medewerker-kindratio, zoals deze in de Wet 
Kinderopvang is beschreven, gehanteerd. Op kindercentrum de Speeldoos heeft 4 groepen 
dagopvang en een VVE peutergroep. Elke groep vangt het aantal kinderen op dat volgens de Wet 
kinderopvang is vastgesteld. De tool www.1ratio.nl van de Rijksoverheid is hierbij ons hulpmiddel. 
 
Er wordt gestreefd naar een vast team van pedagogische medewerkers op de locatie. Bij vakantie, 
vrije dagen en ziekte van pedagogische medewerkers worden er medewerkers vanuit de flexpool 
ingezet. Ook hier wordt gestreefd naar veelal dezelfde gezichten. 
 
Pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een diploma, zoals bepaald in de CAO Kinderopvang 
en zijn ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang. Daarnaast hebben zij een BHV diploma 
of een Kinder-EHBO diploma. Op deze locatie hebben drie pm’ers een BHV diploma. De andere vaste 
pm’ers hebben een Kinder-EHBO diploma.     
 
Ondersteunende medewerkers  
Op de locatie is naast de pedagogisch medewerkers ook een vrijwilliger aanwezig. Barbara is op 
dinsdag en donderdag aanwezig. Roos is vrijwilligster in de nieuwbouw op maandag en donderdag. 
Zij wordt begeleid door de ASVZ. Ook zijn er regelmatig stagiaires werkzaam op de groepen. Zij 
volgen de opleiding P.W niveau 3 of 4 BOL.  
  
De werkbegeleiders op deze locatie zijn: Nicoline en Mona. Astrid, de senior pedagogisch 
medewerker, ondersteunt in het cluster. 
 
Personeelsbezetting  

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag  Vrijdag 

Combigroep 
Blauw 

Nicoline 
Ineke 

Nicoline 
Ilse 

Nicoline 
Ineke 

Nicoline 
Ilse 

Ineke 
Ilse 

Peutergroep  
Rood 

Lisette 
Melissa 

Lisette 
Melissa 

Lisette 
Esther 

Esther 
Melissa 

Esther 
Melissa 

VVE 
peutergroep 
Calimero 

Irma 
Michelle 

Irma 
Michelle 

Irma 
Ingrid 
 

Irma 
Michelle 

Ingrid 
Michelle 

Peutergroep 
Groen 

Martine 
Mona 

Martine 
Mona 

 Martine 
Mona 

 

Combigroep 
Paars 

Linda 
Mandy 

Linda 
Mandy 

 Linda 
Mandy 
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Achterwacht  
Bij calamiteiten kan er een beroep worden gedaan op de clustermanager, Bea Bunt. Zij is bereikbaar 
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Bij afwezigheid is voor deze locatie Wendy van 
Adrichem, clustermanager van Goverwelle, bereikbaar. Astrid is de senior pedagogisch medewerker 
die het cluster en clustermanagement ondersteunt.  
 
Het vierogenprincipe 
Het vierogenprincipe is beschreven in de Wet Kinderopvang. Dit principe betekent dat altijd iemand 
moet kunnen meekijken of meeluisteren en vormt de basis voor veiligheid in de kinderopvang. Bij de 
invulling van het vierogenprincipe dient er rekening gehouden te worden met de voorspelbaarheid, 
mogelijkheid en frequentie waarin een pedagogisch medewerker alleen op de groep of op locatie is. 
Op KDV de Speeldoos wordt het vierogenprincipe als volgt toegepast:  
 
In de ochtenden wordt er van 7.30 uur tot 8.45 en aan het einde van de dag van 16.45 – 18.30 uur 
gewerkt volgens het open deuren principe.  In deze periodes wordt gekeken naar de behoefte van de 
kinderen of er wel of niet gebruik wordt gemaakt van de aangrenzende groepen. Kinderen hebben 
daarin een keuze. De groepen liggen dicht naast elkaar en er zijn verbindingen die direct contact 
mogelijk maken. ( zoals ramen, deuren en gedeelde verschoonruimtes) Ook ouders lopen constant in 
en uit. Stagiaires zijn ook op verschillende dagen aanwezig. Met meerdere groepen buiten starten of 
afsluiten is ook mogelijk. 
 
Pedagogisch medewerkers lopen op beide groepen om de verantwoordelijkheid voor hun kinderen te 
dragen. Als het te onrustig wordt of de pedagogisch medewerker wil met een klein clubje kinderen een 
activiteit doen dan gaat zij terug naar haar eigen groep. 
 
Er zijn camera’s geplaatst op de volgende groepen/ruimtes om het vier ogen principe af te dekken op 
momenten dat kinderen alleen in een ruimte zijn onder toezicht van maar een pedagogisch 
medewerker. 
Combigroep Blauw. Deze groep is open op woensdag. Voor  7.45 en na 16:30  zijn zij de enige groep 
in het oudbouw gedeelte. De camera zendt beeld en geluid naar de Paarse groep. 
Peutergroep Rood: Deze groep is open op maandag, dinsdag en donderdag. In de slaapkamer staat 
een camera. De camera zendt beeld en geluid naar de Rode groep (groepsruimte) 
Peutergroep Calimero. Deze groep is open maandag tot en met vrijdag van 7.30 – 13.00 uur. Op 
vrijdagmiddag na 12.15 uur is er nog maar een p.mer aanwezig in de nieuwbouw die eet met de 
kinderen. Deze camera zendt beeld en geluid naar d Paarse groep. 
Verticale groep Groen: Deze groep is open op maandag tot en met vrijdag. In de slaapkamer staat 
een camera. De camera zendt beeld en geluid naar de Groene groep (groepsruimte). 
 
De afspraak is dat er regelmatig geluisterd en gekeken wordt naar het geluid en beeld. Bij extreem 
huilen of onherkenbare geluiden wordt er direct actie ondernomen. 
 
In de samenvoegdagen/weken bij vakanties worden de roosters aangepast om aan het vier ogen 
principe te voldoen. Indien nodig wordt een tweede pedagogisch medewerker of de clustermanager 
ingezet om aan het vierogenprincipe te voldoen.  
 
Open deurenbeleid 
Binnen deze locatie krijgen kinderen de mogelijkheid om andere groepsruimtes te ontdekken en 
kinderen van andere groepen te leren kennen. Elk kind behoort tot een basisgroep met vaste 
pedagogisch medewerkers. Als het kind zich voldoende veilig voelt en de behoefte heeft, kan het kind 
op onderzoek uit gaan dankzij het open deurenbeleid. Dit open deurenbeleid wordt op deze locatie als 
volgt uitgevoerd 
 
Bij ons opendeurenbeleid: 
 

• Dragen wij er zorg voor dat kinderen de mogelijkheid krijgen tot het ontwikkelen van 

persoonlijke competenties 

Kinderen komen in aanraking met nieuwe activiteiten en/of materialen die zij in hun eigen ruimtes niet 
hebben. Zij leren zelfstandig ontdekkingen te doen en merken dat zij iets durven te ondernemen. Alle  
stappen die kinderen hierin nemen zijn prima. Vanaf de schoot van de pedagogisch medewerker 
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toekijkend tot aan een bezoek brengen aan een groepsactiviteit aan de andere kant van het gebouw. 
“kijk wat ik durf en kan”  
 

• Dragen wij er zorg voor dat kinderen de mogelijkheid krijgen tot het ontwikkelen van sociale 

competenties 

Kinderen maken kennis met andere kinderen en pedagogisch medewerkers. Zij zien hoe andere 
kinderen spelen, leren zelf contacten leggen en ontwikkelen voorkeuren voor bepaalde 
speelgenootjes. Er is voor de kinderen meer keuze in speelgenootjes met dezelfde leeftijd, interesses 
etc. 
 

• Dragen wij zorg voor het borgen van emotionele ontwikkeling 

Kinderen moeten zich veilig voelen  binnen het kinderdagverblijf. Doordat kinderen andere 
groepsleiding en andere groepsruimtes gaan ontdekken, voelen zij zich ook bij hen vertrouwd. Een 
kind is minder kwetsbaar wanneer de vaste pedagogisch medewerker er niet is of groepen 
samengevoegd worden.  Het kind bepaalt zelf welke keuzes hij/zij maakt in het meespelen/meedoen 
met de aangeboden activiteiten. 
 

• Dragen wij zorg voor overdracht van waarden en normen 

In de ruimtes waar de activiteiten worden aangeboden zijn regels die passen bij de activiteit en de 
cultuur van de groep. Deze regels worden gecommuniceerd en kunnen anders zijn dan de regels en 
cultuur van de eigen groep. Kinderen leren op deze manier omgaan met verschillende waarden en 
normen. (communicatie op alle groepen via Thomas Gordon methode) 
 
De pedagogisch medewerkers: 

• Vertellen van te voren welke activiteiten er aangeboden worden. 

• Lopen rond om kinderen te begeleiden waar nodig. 

• Helpen kinderen die dat willen om de ruimtes te verkennen. 

• Bieden een keer per week opendeuren beleid aan. 

• Vullen een daarvoor ontwikkeld formulier in zodat alle ontwikkelingsgebieden aan de beurt 

komen binnen. 

• Zorgen dat de activiteiten passen binnen het thema van dat moment. 

• Bieden zowel in de zomer als in de winter activiteiten aan. 

• Bieden activiteiten aan op groot motorisch, fijn motorisch, sociaal/emotioneel, cognitief en 

sensomotorisch gebied (voelen, proeven ruiken) 

Wenbeleid  
Ouders krijgen bij het toesturen van het contract een welkomstboekje met daarin uitgebreide 
informatie over beleid, afspraken en procedures van Quadrant. Twee weken voor de start van de 
opvang wordt door de locatie contact opgenomen met de ouders voor een kennismakings- en 
intakegesprek. Ouders kunnen op eigen initiatief natuurlijk eerder contact opnemen voor het maken 
van een afspraak.  Het intakegesprek vindt plaats met de pedagogisch medewerker, die mentor van 
het kind wordt. Het is wenselijk om het kind mee te nemen naar het gesprek. In dit gesprek wordt 
naast de kennismaking ook gesproken over de bijzonderheden van het kind en de algemene 
werkwijze van de locatie. Ouders krijgen een intakepakket mee met daarin het pedagogisch beleid 
van Quadrant Kindercentra, informatie en formulieren, die getekend geretourneerd dienen te worden  
 
De wenperiode bestaat uit vier momenten.  
1e wendag: 2 uur aanwezig 
2e wendag: 4 uur aanwezig 
3e wendag: 6 uur aanwezig 
4e wendag mogen kinderen de gehele dag komen. Er wordt aan ouders gevraagd het kind op tijd op te 
komen halen. Het zal een intensieve dag voor het kind zijn en daarnaast zal er dan voldoende tijd zijn 
voor een overdracht. Soms heeft een kind niet voldoende aan deze wenperiode. In overleg met de 
ouders wordt gekeken naar de mogelijkheid om de wenperiode te verlengen.   
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Tijdens de wenperiode wordt er extra aandacht aan het kind besteed zodat het makkelijker kan 
wennen. Die aandacht bestaat uit bijvoorbeeld dicht bij het kind blijven, op schoot nemen, helpen met 
het ontdekken van het spelmateriaal en met het kennismaken met de andere kinderen. Ook wordt er 
aandacht besteed aan het aanleren van de gewoontes van de groep, zoals de eet- en 
drinkmomenten. 
 
Het kind kan binnen de locatie doorstromen naar een andere groep. De wenperiode is in deze situatie 
als volgt.  
1e bezoek: Ouder gaat met kind op bezoek bij de nieuwe groep. De nieuwe mentor voert het gesprek. 
2e bezoek: Het kind speelt van 9.30 uur tot 12.30 uur op de nieuwe groep. 
3e bezoek: Het kind speelt van 9.30 uur tot 15.30 uur op de nieuwe groep. Daarna wordt het 
afscheidsfeestje op de oude groep gevierd. 
4e bezoek: Het kind draait volledig mee op de nieuwe groep. 
 
Na ongeveer drie maanden vindt er een evaluatiegesprek plaats tussen ouders en mentor.  
 
Mentorschap  
Elk kind krijgt een mentor. Ouders worden bij de uitnodiging voor het intakegesprek hiervan op de 
hoogte gebracht. Deze pedagogisch medewerker is aanspreekpunt voor ouders tijdens het 
kennismakingsgesprek, de wenperiode en de kindvolggesprekken. De mentor is degene die het 
welbevinden en de ontwikkeling van het kind halfjaarlijks registreert middels het KindVolgSysteem 
(observatie- en registratieprogramma Kijk!). Deze bevindingen worden met ouders op vaste 
momenten besproken.  
 
Tenslotte is de mentor verantwoordelijk voor het registreren van afspraken die gemaakt zijn met de 
ouders van het kind en voor de overdracht daarvan naar andere teamleden. Ook is de mentor 
verantwoordelijk  voor de overdracht naar de basisschool en naar de buitenschoolse opvang. Dit na 
toestemming van ouders. 
 
Voor kinderen van 0 tot 1 jaar is de mentor één van de vaste gezichten. Baby’s zijn vanuit de wet 
verplicht om twee vaste gezichten toegewezen te krijgen. Eén van deze gezichten dient op de dagen 
dat de baby aanwezig is op de groep te zijn. Het vaste gezicht biedt sociaal-emotionele veiligheid aan 
de baby.   
 
Overdracht bij verandering van stamgroep/locatie 
Wanneer het kind van stamgroep of locatie binnen Quadrant verandert, vindt er een eindgesprek 
plaats tussen ouders en mentor. De ‘oude’ mentor geeft een overdracht van informatie aan de 
‘nieuwe’ mentor. Dit na toestemming van ouders. Vervolgens vindt er een kennismakingsgesprek 
tussen de ouders en de ‘nieuwe’ mentor plaats.    
 
Afspraken doorgaande ontwikkelingslijn van het kind 
Voordat het kind 4 jaar wordt, vindt er een eindgesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt het 
welbevinden en de ontwikkeling van het kind aan de hand van het KindVolgSysteem (observatie- en 
registratieprogramma Kijk!) besproken. Ouders krijgen deze informatie mee en mogen dit aan de 
basisschool geven.  
 
Bij overgang binnen Quadrant Kindercentra naar een BSO wordt het formulier door de mentor 
verstuurd naar de nieuwe locatie, nadat er door ouders toestemming is gegeven.  
 
De overdracht van gegevens gebeurt met in acht neming van de wettelijke privacyregels.  De mentor 
van het kind is hiervoor verantwoordelijk.    
 
Ruilen van opvangdag 
Quadrant Kindercentra biedt de mogelijkheid om incidenteel van opvangdag te ruilen. Ruilen is 

mogelijk als de wisseling binnen 4 weken voor en 4 weken na de ruildag plaatsvindt. Het ruilen 

gebeurt altijd in overleg met de pedagogisch medewerker en is onder andere afhankelijk van de 

pedagogisch medewerker-kindratio. Ruilen kan alleen bij identieke diensten. Nationaal erkende 

feestdagen komen niet voor ruilen in aanmerking.  
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Incidentele opvang 

Quadrant Kindercentra biedt de mogelijkheid tot incidentele opvang. Hiermee wordt niet-structurele 

opvang bedoeld op andere dagen dan die overeengekomen zijn in het contract. Ook de mogelijkheid 

tot incidentele opvang gebeurt in overleg en is afhankelijk van de pedagogisch medewerker-kind ratio. 

 

Vakantieopvang 

De kinderdagverblijven van Quadrant Kindercentra zijn geopend in de schoolvakanties. Ouders 

kunnen een contract aangaan voor 52 weken (schoolweken plus vakanties), 40 weken (schoolweken) 

of 3 tot 12 weken (alleen schoolvakanties). Ouders kunnen doorgeven van welke dagen zij gebruik 

willen maken in de vakanties. Dit kan ook bij een 40 weken contract als ouders toch opvang in de 

vakanties nodig blijken te hebben. Het ruilen en afnemen van incidentele opvang is ook mogelijk 

binnen de vakantie.   

 

Afhankelijk van het aantal kinderen kunnen groepen op de locatie worden samengevoegd. Ouders 

worden hierover geïnformeerd.  

 

Ouders 

Een belangrijke basis voor vertrouwen tussen ouders en pedagogisch medewerkers is goede 
communicatie en samenwerking. In de relatie met ouders gaat Quadrant Kindercentra uit van 
gelijkwaardigheid. 
 
Ouders worden geïnformeerd over hun kind(eren) via onze ouderapp. Minimaal een keer per 
opvangdag ontvangen de ouders een bericht of fotootje van activiteiten die plaatsvinden op het 
Kindercentrum.  
 
Bij Quadrant Kindercentra maken we bij het ouderbeleid onderscheid tussen ouderbetrokkenheid en 
ouderparticipatie: 

• Ouderbetrokkenheid bestaat uit het informeren van en communiceren met ouders, en het 
verlenen van ondersteuning aan ouders in de manier waarop ze thuis hun kind kunnen 
stimuleren 

• Ouderparticipatie is het meedoen en de inspraak van de ouders in de organisatie. 
 
Binnen kindercentrum de  Speeldoos is een oudercommissie actief. 

De oudercommissie van de Speeldoos / VVE peutergroep Calimero komt minimaal 6 keer per jaar 
samen om met de cluster manager allerlei zaken m.b.t.  de locatie te bespreken. Onderwerpen die 
hierbij besproken worden zijn bijvoorbeeld het vier-ogenprincipe, het pedagogisch werkplan, het open-
deurenbeleid, de activiteitenplanning. De oudercommissie denkt mee over deze zaken en hoe de 
kwaliteit op de locatie gewaarborgd kan blijven. Ook als het gaat om Quadrant-brede onderwerpen 
heeft de oudercommissie een stem in het centrale overleg: de oudercommissie denkt mee en geeft 
advies over de diensten en tarieven, beleid en procedures. 

Ook organiseert de oudercommissie jaarlijks een aantal activiteiten. Zo wordt het zomerfeest (tweede 
helft juni) georganiseerd voor alle kinderen, hun ouders, broertjes en zusjes, die de locatie bezoeken. 
Verder is er in het najaar een ouderavond, waar een onderwerp centraal staat die aansluit bij de 
opvoeding van jonge kinderen. Schoolkeuze, de Thomas Gordon Methode en de verschillen tussen 
jongens en meisjes, stonden de afgelopen jaren op de agenda. Daarnaast heeft de oudercommissie 
de leiding in het bedenken van een leuke waardering voor alle pedagogisch medewerkers op de Dag 
van de leidster. 

De oudercommissie van de Speeldoos staat open voor bespreekonderwerpen, vragen, klachten of 
suggesties. De leden kunnen aangesproken worden of gemaild worden. 
oudercommissie.speeldoos@quadrantkindercentra.nl  

Zorgbeleid 
Soms komt het voor dat een kind een ontwikkelingslijn volgt die afwijkt van het gemiddelde. Het kind 
heeft bijvoorbeeld net even meer aandacht en zorg nodig dan de andere kinderen op de groep. Als de 
ontwikkeling niet vanzelf loopt of dreigt verstoord te worden, loopt het kind het risico een 
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ontwikkelingsachterstand te krijgen. Het zorgbeleid geeft antwoord op de vraag hoe binnen Quadrant 
Kindercentra met dergelijke kinderen wordt omgegaan. Tevens wordt hierin beschreven op welke 
manier ouders doorverwezen worden naar andere gespecialiseerde instanties en welke 
samenwerkingspartners Quadrant Kindercentra ondersteunen om het aanbod af te stemmen op de 
behoeftes van het kind. Pedagogisch medewerkers worden hierbij ondersteund door de manager. De 
manager bespreekt de hulpvraag van de pedagogisch medewerker en schept met ouders/verzorgers 
en de pedagogisch medewerkers de optimaal mogelijke begeleiding van het kind. Ook coördineert zij 
mogelijke verwijzingen en hulpvragen naar andere instanties.  
 
Opvallend gedrag bij kinderen kan ook te maken hebben met een zorg over huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Het beleid over dit onderwerp is vastgelegd in de Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling.  
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2. Pedagogische visie en doelstellingen op KDV de Speeldoos 
 
In de Wet Kinderopvang zijn vier pedagogische doelstellingen, die ontleend zijn aan het 
kwaliteitsmodel van Riksen-Walraven, beschreven waar het pedagogisch handelen van de 
pedagogisch medewerkers aan dient te voldoen. Hieronder staat beschreven hoe de pedagogisch 
medewerkers op KDV de Speeldoos deze doelstellingen op basis van de drie principes van Quadrant 
Kindercentra tot uiting brengt.  
 
Het bieden van emotionele veiligheid 
Daarbij gaat het om een sensitieve en responsieve manier van omgang, respect voor de 
autonomie, grenzen stellen en structuur bieden. 
 
Een basisgevoel van veiligheid, in de brede zin van het woord. Emotionele veiligheid is de basis van 
elk handelen binnen de kindercentra en daarbuiten. Vanuit emotionele veiligheid kan een positieve 
ontwikkeling van een persoon worden ingezet. Een onveilig gevoel staat het realiseren van de andere 
pedagogische doelstellingen in de weg.  
 
….Veiligheid. De indeling van de ruimte is er op gericht om het kind zich veilig te laten voelen. Vanuit 
die veiligheid gaat het kind op zoek naar de grenzen van zijn eigen kunnen en durft hij uitdagingen 
aan te gaan.  
• Zoveel mogelijk vaste gezichten, ook de inval 
• Door ruimte te beperken: doormiddel van een box, kussen, band creëer je gevoel van veiligheid voor 
het individuele kind 
 
….Respect. Respect voor elkaar, respect voor alles wat leeft, respect voor ouders, pedagogisch 
medewerkers en kinderen, voor spullen en afspraken. Een kind dat gerespecteerd wordt, voelt zich 
veilig en gewaardeerd zoals hij/zij is. De kinderen worden gerespecteerd door de pedagogisch 
medewerkers en zij vragen ook respect van hen. De gevoelens van het kind worden daarbij serieus 
genomen.  
• Kinderen mogen hun emoties uiten 
• Kijken naar de behoefte van een kind, bijvoorbeeld even een speen of even een knuffel nodig 
 
…..Ruimte. Binnen Quadrant Kindercentra wordt de ruimte voor kinderen belangrijk gevonden. De 
persoonlijke ruimte van iedereen wordt gerespecteerd en de fysieke ruimte op de locatie nodigt het 
kind uit om te gaan spelen en het stimuleert het kind in zijn ontwikkeling. Zowel het samenspelen met 
andere kinderen als het alleen zijn heeft zijn plek.  
• Grenzen van elkaar leren kennen, erbij helpen en benoemen 
• Hoekjes creëren zodat er hoekjes zijn waar de kinderen zich terug kunnen trekken 
 
Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie 
Daarbij gaat het om het spelenderwijs uitdagen van ontwikkeling van motorische, cognitieve, 
taal- en creatieve vaardigheden, zodat kinderen steeds zelfstandiger kunnen functioneren. 
 
Onderzoeken, spelen en uitproberen zijn belangrijk voor kinderen om greep op de omgeving te 
krijgen. De inrichting van de ruimte, aanbod van materiaal en activiteiten, vaardigheden van de 
pedagogisch medewerkers en aanwezigheid van leeftijdsgenootjes dragen positief bij aan de 
persoonlijke ontwikkeling.  
 
….Veiligheid. Een veilig gevoel is een voorwaarde voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind. 
Binnen de vertrouwde omgeving wordt het kind gestimuleerd om zijn grenzen te verleggen. Het gevoel 
van veilig zijn, wordt gecreëerd door zoveel mogelijk vaste gezichten op de groep te hebben. Kinderen 
kennen de pedagogisch medewerkers en zij kennen de kinderen. Ze kennen de sterke punten van 
kinderen, maar ook hun onzekerheden. Hierdoor is het kind meer ontspannen en durft het stappen te 
nemen die anders moeilijk zijn.  
• Het kind vertrouwen geven dat het fouten mag en kan maken 
• Er zijn voor het kind door handelingen en emoties te benoemen 
 
….Respect. Door de veiligheid die wordt geboden, wordt de persoonlijke ontwikkeling van het kind 
bevorderd. Het kind mag zijn eigen tempo bepalen, zijn sterke en zwakke punten. Het kind durft 
zichzelf te zijn en leert daardoor zichzelf en zijn mogelijkheden kennen. Het kind worden geprikkeld 
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door hem/haar uit te dagen met activiteiten en spel, maar beperken de negatieve ervaringen door de 
grenzen van het kind te respecteren. De pedagogisch medewerker staat achter het kind om zijn spel 
te ondersteunen en activiteiten aan te bieden die de ontwikkeling van deze persoonlijke kenmerken 
stimuleren. 
• Ieder kind is uniek, mag zijn wie hij/zij is, door sterke en zwakke punten 
• Thema activiteiten worden breed aangeboden en er wordt gekeken naar de behoefte van het kind 
 
… Ruimte. Het is belangrijk om een kind de ruimte te geven die hij/zij nodig heeft. Elk kind heeft een 
persoonlijke ruimte. Ruimte om te ontdekken, ruimte om aan te passen, ruimte om zichzelf te kunnen 
zijn. Ruimte om te ontwikkelen in zijn eigen tempo. De inrichting van de ruimte nodigt uit tot 
onderzoek, en daarmee tot het opbouwen van zelfvertrouwen en zelfstandigheid 
• Kind vrij laten spelen en ontdekken 
• Verschillende activiteiten ook buiten aanbieden .Bijvoorbeeld: zandbak, fietsen etc 
 
Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competentie 
Daarbij gaat het om begeleiding in interacties, waarbij spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, zodat kinderen steeds zelfstandiger relaties met anderen 
kunnen opbouwen en onderhouden. 
 
Een scala van sociale kennis en vaardigheden, zoals inleven in anderen, communiceren, 
samenwerken, anderen helpen, conflicten oplossen en ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. 
Interactie met anderen, deel zijn van een groep en deelnemen aan groepsgebeurtenissen helpen het 
kind zijn sociale vaardigheden te ontwikkelen. De volwassene is belangrijk om de interacties tussen 
de kinderen te ondersteunen en waar nodig te begeleiden.  
 
….Veiligheid. In de groep is het kind in interactie met anderen. Hij/zij is een onderdeel van een groep, 
maar toch een uniek kind. Om te kunnen functioneren in de groep moet een kind zijn sociale kennis 
en vaardigheden ontwikkelen zoals samenwerken, communiceren, conflicten oplossen en het 
ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. De aangeboden activiteiten stimuleren samenspel en 
de pedagogisch medewerker volgt en begeleidt de kinderen waar nodig in het spel. 
• Conflicten oplossen door te luisteren en te praten 
• Stimuleren van de interactie door middel van elkaar helpen, begrijpen, samenwerken tijdens het spel 
 
…. Respect. Bij de sociale ontwikkeling is respect een belangrijk aspect van het omgaan met anderen 
en omgaan met spullen. In onze optiek één van de belangrijkste aspecten. Het kunnen inleven in 
anderen, conflicten oplossen en communiceren met elkaar zijn sociale vaardigheden, die wij 
gebruiken om respectvol met elkaar om te gaan. Kijken naar de ander en denken aan de ander helpen 
het kind om die vaardigheden te oefenen en te ontwikkelen.  
• Bewust maken van emoties van anderen 
• Het kind positief benoemen in zijn doen en laten, vertellen als hij/zij het goed gedaan heeft/ geholpen 
heeft 
 
….Ruimte. De inrichting van een ruimte is van invloed op de manier waarop kinderen spelen. De 
ruimte nodigt uit, lokt uit, leidt en begrenst. Sommige delen van de ruimte zijn ingedeeld om samen te 
kunnen spelen. Het kind leert om te gaan met anderen en deel te zijn van een groep. De inrichting 
nodigt uit tot verschillende soorten spel en de pedagogisch medewerker ondersteunt en stimuleert dat 
met het oog op wat het kind wil en nodig heeft. Afwisseling van speelkameraadjes wordt gestimuleerd, 
maar het kind krijgt ook de ruimte om een eigen invulling aan het spel te geven.  
• Zelf kinderen laten kiezen en met wie ze willen spelen 
• Buiten vrij spelen, maar er moet rekening worden gehouden met elkaar 
  
Gelegenheid bieden om normen, waarden en cultuur van een samenleving eigen te maken 
Daarbij gaat het om het stimuleren om op een open manier kennis te maken met algemeen 
aanvaarde normen en waarden, met het oog op een respectvolle omgang met anderen en 
actieve participatie in de maatschappij.  
 
Een kindercentrum is een samenleving waar verschillende culturen, normen en waarden elkaar 
ontmoeten. Volwassenen zijn belangrijk voor de morele ontwikkeling van kinderen in verband met het 
omgaan met verschillende mensen, verschillende culturen en verschillende normen en waarden. Van 
de manier waarop volwassenen reageren en met elkaar omgaan leren kinderen de grenzen van goed 
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en slecht, van anders mogen zijn, van mogen en moeten.  
 
Binnen de verscheidenheid van de groep leert het kind om te gaan met normen en waarden en 
verschillende culturen. Wij verdiepen ons in andere meningen, gebruiken, eetgewoontes en taal. Wat 
vindt iemand belangrijk? Waar staat hij voor? Dit zijn zaken die ontdekt moeten worden. Waar liggen 
de grenzen? We geven de kinderen ruimte om vragen te stellen en beantwoorden die zo goed 
mogelijk, met respect voor de vraag en voor het onderwerp. De specifieke regels met betrekking tot 
omgaan met elkaar zijn vastgelegd in de groepsregels van de locatie. 
 
In de veilige omgeving waarin er serieus wordt omgegaan met vragen en meningen durven kinderen 
vragen te stellen over het hoe en waarom van regels, omgangsvormen en zaken die vaak 
vanzelfsprekend worden gevonden.   
• Actief luisteren, antwoord geven, vragen serieus nemen 
• Als pedagogisch medewerker op de groep het voorbeeld geven, vertrouwen en veiligheid uitstralen 
en sfeer creëren 
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3. Pedagogische middelen op KDV de Speeldoos 
 
Om de pedagogische visie en pedagogische doelstellingen te bereiken kunnen een vijftal middelen 
worden ingezet: pedagogische medewerker-kind interactie, binnen- en buitenruimte, groep, activiteiten 
en spelmateriaal.  
 
Groep 
Elke KDV is uniek. Elke locatie heeft zijn eigen ritme, regels en tradities. Daarnaast wordt er op elke 
locatie gebruik gemaakt van basisgroepen. Een basisgroep is een vaste groep waar het kind verblijft 
bij rustmomenten. Deze middelen geven het kind structuur en veiligheid en worden hieronder 
beschreven. 
 
De stamgroepen op KDV de Speeldoos zijn ingedeeld op basis van wat staat beschreven in Wet 
Kinderopvang. De meest voorkomende groepsindeling op de kinderdagverblijven is opvang in de 
zogenaamde samengestelde groepen, namelijk van 0-2 jaar, van 2-4 jaar en van 0-4 jaar. De 
pedagogisch medewerker-kindratio is als volgt: 

- Van 0 tot 1 jaar geldt dat er één pedagogisch medewerker op 3 kinderen staat met een 
maximaal van 12 kinderen 

- Van 0 tot 2 jaar geldt dat er één pedagogisch medewerker op 4 kinderen staat met een 
maximaal van 16 kinderen 

- Van 0 tot 3 jaar geldt dat er één pedagogisch medewerker op 5 kinderen staat met een 
maximaal van 16 kinderen 

- Van 0 tot 4 jaar geldt dat er één pedagogisch medewerker op 6 kinderen staat met een 
maximaal van 16 kinderen. Hierbij gelden specifieke eisen voor het maximum aantal kinderen 
van een bepaalde leeftijdsgroep. Zo mogen op een verticale groep van 0 tot 4 jaar waar 14 
kinderen worden opgevangen, maximaal 8 kinderen jonger zijn dan één jaar.    

 
De stamgroepen op KDV de Speeldoos zijn als volgt ingedeeld: 
 
Stamgroep 1: Blauwe groep Combigroep 0 – 3 jaar max. 9 kinderen. 
Stamgroep 2: Rode groep Peutergroep 2 – 4 jaar max. 16 kinderen. 
Stamgroep 3: VVE Peutergroep Calimero 2 – 4 jaar max. 16 kinderen 
Stamgroep 4: Groene groep Verticale groep 0 – 4 jaar max. 12 kinderen 
Stamgroep 5: Paarse groep Verticale groep 0 – 4 jaar max. 12 kinderen 
 
Opvang in meerdere stamgroepen 
Bij Quadrant vangen we kinderen op in stamgroepen ( 0-4 jaar). We streven naar de plaatsing van het 
kind in 1 stamgroep. Wanneer er geen plaats is op de vaste stamgroep of de vaste stamgroep is op 
de gewenste dag gesloten dan is het mogelijk dat een kind naast zijn eigen stamgroep ook kan 
worden opgevangen in een andere stamgroep van de locatie. 
De ouders/verzorgers worden hiervan vooraf op de hoogte gesteld. Betreft dit een structurele 
plaatsing dan worden beide stamgroepen in de  plaatsingsovereenkomst vermeld. Wanneer het een 
incidentele wijziging betreft wordt er op de locatie vooraf getekend door de ouders. 
 
Het dagritme van de Speeldoos ziet er als volgt uit:  
 
7.30 – 9.30 
Kinderen worden op de Speeldoos gebracht. Om 9.00 uur volgt een overdracht tussen ouders en 
pedagogisch medewerker. Kinderen mogen vrij spelen en samen nemen we afscheid van de ouders. 
Het is fijn als ouders duidelijk afscheid nemen van de kinderen. 
 
9.00 – 9.30 
De tweede collega wordt bijgepraat over de bijzonderheden die in de overdracht genoemd zijn. 
Kinderen hebben de keuze om vrij spel te doen of lekker aan tafel een activiteit te doen. 
 
9.30 – 10.00 
Al het spelmateriaal wordt opgeruimd. Alle kinderen helpen een handje (op eigen niveau) mee. 
Daarna gaan de kinderen die zelfstandig kunnen zitten aan tafel. Afhankelijk van het menu eten we 
iets hartigs of fruit. Kinderen zijn vrij om keuzes te maken in het eten van dat wat wordt aangeboden. 
Er wordt gestimuleerd om “nieuwe” dingen te proeven. Kinderen die iets niet lusten worden voorzien 
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van een alternatief om zo wel aan de voedingsbehoeften te voldoen. Het Speeldoos menu wordt 
samengesteld uit voedingsproducten zoals benoemd in de maaltijdschijf. 
Tijdens dit moment kan er ook gezongen worden, een feestje gevierd worden of een boekje gelezen 
worden. Na het eetmoment krijgt ieder kind een eigen washandje zodat hij/zij lekker zijn/haar eigen 
toet en handen kan wassen. 
 
10.00 – 10.15 
Een verschoonmoment. Kinderen die zindelijk zijn mogen zelf naar het toilet. Kinderen die interesse 
tonen in het “zindelijk” worden mogen ook proberen op de W.C. of potje te gaan zitten. Kinderen die 
een luier dragen worden verschoond op de verschoontafel.  
Alle hygiëne regels worden hier in acht genomen. Dit geldt zowel voor schoonmaak als voor handen 
wassen en voor pedagogisch medewerkers en kinderen. 
 
10.15 – 11.30 
Dit is een vrij spel moment, tijd om naar buiten te gaan of activiteit. De activiteiten kunnen zowel op de 
eigen groepen plaatsvinden als op de andere groepen (open deuren beleid). Activiteiten worden 
aangeboden aan de wensen van de kinderen, er is een keuze vrijheid. Bij het aanbieden van 
activiteiten wordt er naar gestreefd verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod te laten komen. Er is 
op de Speeldoos een activiteitencommissie die zorg draagt voor het vaststellen van de thema’s 
Speeldoos breed en organiseren van bijzondere activiteiten. 
 
11.30 – 12.30 
Lunch. Alle kinderen en pedagogisch medewerkers wassen hun handen voor het eten. Voorafgaand 
aan het eten wordt er gezongen en we wensen elkaar smakelijk eten. Wederom wordt er binnen het 
Speeldoos menu van alles aangeboden vanuit de voedingsproducten zoals benoemd in de 
maaltijdschijf. Deze producten worden gevarieerd aangeboden in de vorm van een wisselend menu.  
Tijdens het eten worden kinderen gestimuleerd in het maken van keuzes en ook hun zelfstandigheid 
groeit naar mate ze ouder worden. Zelf smeren van je boter en keuzes maken in de manier waarop je 
de boterham wil op eten. (met vorkje of een dubbel geklapte boterham) 
Na het eetmoment krijgt ieder kind een eigen washandje zodat hij/zij lekker zijn/haar eigen toet en 
handen kan wassen. 
Na het eten van de boterhammen krijgen de kinderen een zuivelproduct te drinken.  
 
12.30 – 13.00 
Slapen en uitkleden. Elke groep heeft een vaste plek waar kinderen zich uitkleden en hun kleren in 
een eigen mandje stoppen. Kinderen worden gestimuleerd zichzelf uit te kleden. Daarna vindt er een 
verschoonmoment plaats. Voor het slapen gaan wordt er een rustige activiteit aangeboden. Ieder kind 
slaapt op een vaste plek in een bedje of op een stretcher met eigen beddengoed. 
 
13.00 – 15.00 
Er zijn kinderen die geen behoefte meer hebben aan een middagdutje. Met ouders wordt afgesproken 
of zij op kunnen blijven. Kinderen die na een half uur/drie kwartier nog niet slapen (omdat de 
slaapbehoefte er niet is) mogen uit bed om samen met de andere opblijvers activiteiten te doen. De 
andere kinderen krijgen dan de rust die zij nodig hebben. 
 
De opblijvers verblijven op de peutergroep (oudbouw) en de groene groep (nieuwbouw). Er wordt vrij 
gespeeld en een activiteit aangeboden.  
 
15.00 – 15.30 
De kinderen die uit bed komen worden verschoond en aangekleed. We stimuleren de kinderen om 
zich zelf aan te kleden.  
 
15.30 – 16.00 
Drinkmoment 
De kinderen die zelfstandig kunnen zitten gaan aan tafel. Afhankelijk van het menu eten we iets 
hartigs of fruit. Kinderen zijn vrij om keuzes te maken in het eten van dat wat wordt aangeboden. Er 
wordt gestimuleerd om “nieuwe” dingen te proeven. Kinderen die iets niet lusten worden voorzien van 
een alternatief om zo wel aan de voedingsbehoeften te voldoen. Het Speeldoos menu wordt 
samengesteld uit voedingsproducten zoals benoemd in de maaltijdschijf. 
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Tijdens dit moment kan er ook gezongen worden, een feestje gevierd worden of een boekje gelezen 
worden. Na het eetmoment krijgt ieder kind een eigen washandje zodat hij/zij lekker zijn/haar eigen 
toet en handen kan wassen. 
 
16.00 – 18.30 
Laatste stuk van de dag. Collega gaat om 16.30 uur naar huis. Er wordt rond 17:00 uur een gezonde 
snack aangeboden. Daarna mogen de kinderen vrij spelen. Bij binnenkomst van de ouders vindt de 
overdracht plaats.  
 
N.B: op de informatie borden naast de groepen hangen de foto’s van de vaste medewerkers die 
werken met daarbij welke dienst zij werken. Zo kunnen kinderen en ouders bij het naar binnengaan al 
weten wie er is. Aan het einde van de dag schrijven de pedagogisch medewerkers de informatie van 
de dag op het bord. Op het bord wordt ook aangegeven wanneer er post voor de ouders is. 

 
Specifieke toelichtingen over dagritmes: 
 
Vrij spel 
In het dagritme zitten vrij spel momenten. Op deze momenten krijgen kinderen de ruimte om te spelen 
met het spelmateriaal dat zij zelf uitkiezen. Dit kan zowel binnen als buiten gebeuren. Ook kan er 
tijdens een vrij spelmoment een activiteit aangeboden worden waar kinderen vrij zijn om aan deel te 
nemen.. 
 
Kinderen van 0 – 1 
Kinderen van deze leeftijd sluiten nog niet aan op het dagritme zoals hierboven beschreven. Bij hele 
jonge kinderen wordt er gekozen om eerst het ritme van het kind te volgen in overleg met de ouders. 
De jonge kinderen slapen over het algemeen meerdere keren per dag. Wanneer het kind gehecht en 
gewend is zal het rond zijn/haar eerste verjaardag uiteindelijk meegaan in het ritme zoals hierboven 
beschreven. De mentor speelt hierin een grote rol en zal samen met de ouder(s) hierover via haal, 
breng gesprekken en via het schrift informatie geven en ontvangen.  
 
Slapen op de groep 
Op de groepen zelf wordt momenteel ook tussen de middag geslapen. Dit gebeurt op stretchers. Bij 
deze kinderen is een pedagogisch medewerker aanwezig. 
 
De opblijvers 
Tussen 13.00 en 15.00 uur zijn de opblijvers van Rood en Blauw op de rode groep. De opblijvers van 
Paars en Groen zijn op Groen. Tijdens dit dagdeel wordt er aan de opblijvers een activiteit 
aangeboden. Dit zijn activiteiten die aansluiten bij deze leeftijdsgroep. Denk aan gezelschapsspelen of 
het aanbieden van ontwikkelingsmateriaal voor 3 jaar en ouder. De verantwoording voor de uitvoering 
ligt bij de pm’ers van de groepen.  (zij maken hier afspraken over). In de zomer, bij mooi weer, spelen 
alle opblijvers buiten op het grote plein. Dan is er een gedeelde verantwoordelijkheid voor zowel het 
toezicht als op de uitvoering van de activiteit. 
 
De volgende regels en tradities zijn afgesproken om op kindercentrum de Speeldoos het plezierig te 
maken 
 
Een of meerdere dagen per week brengen ouders/verzorgers hun kinderen naar de Speeldoos om 
zelf aan het werk te kunnen gaan of te studeren. De dag op de Speeldoos kan niet zonder afspraken 
met de kinderen  en met u als ouders. In onderstaand stuk staan wat regels en tradities die wij 
toepassen binnen het dagritme van de Speeldoos.  
 
's Morgens tussen 7.30 – 9.30 uur worden de kinderen op de Speeldoos gebracht. Ouders vertellen 
de pedagogisch medewerkers eventuele bijzonderheden en leuke weetjes over hun kind(eren). Alleen 
of samen met de pm'er nemen de kinderen afscheid van hun ouders. Het is fijn als ouders duidelijk 
afscheid nemen van hun kinderen, zo kan de Speeldoosdag goed beginnen.  
 
Gedurende de dag bieden we op verschillende momenten activiteiten aan. Dit is zowel in de ochtend 
als in de middag. Er is voldoende spelmateriaal om uit te kiezen! Voor elke leeftijdscategorie wordt 
gezorgd voor afwisselend spelmateriaal. Zo kunnen de kinderen bijvoorbeeld heerlijk bakken in de 
huishoek, bouwen met duplo, puzzelen en treinbanen maken. Naast de dagelijkse activiteiten werken 
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we elke zes weken met een thema. Binnen deze thema's bieden we diverse activiteiten aan die 
verschillende ontwikkelingsgebieden stimuleren en aansluiten bij de interesses van de kinderen. 
Tijdens elk thema staat een boek centraal, ook de aankleding en knutselactiviteiten zijn op de hele 
vestiging op het thema afgestemd. Verschillende activiteiten worden bijgeplakt in een plakboek dat 
kinderen mee krijgen als ze de Speeldoos gaan verlaten. 
 
De baby's hebben een afgebakende speelbox zodat zij op een veilige manier kunnen spelen en 
ontdekken. In de speelbox is materiaal afgestemd op het jonge kind en kunnen ze o.a. spelen met de 
babygym, vormenstoven, stapelblokken en ander babyspeelgoed. De andere kinderen van de groep 
weten dat deze ruimte beschikbar is voor hun kleinste groepsgenootjes. 
 
We proberen elke dag een keer naar buiten te gaan, ook met slecht weer. De Speeldoos heeft genoeg 
regenlaarzen en jassen om lekker mee in de plassen te stampen! Ook de allerkleinsten genieten met 
mooi weer van onze buitenruimte. Ze kunnen de buitenomgeving verkennen vanaf een babykleed of 
vanuit de kinderwagen genieten van de andere spelende kinderen. Er wordt gekeken naar de 
persoonlijke behoefte van het kind of het zinvol is om naar buiten te gaan. Buiten kunnen de kinderen 
o.a. fietsen, graven in de zandbak, spelen met ballen of tekenen met stoepkrijt.  
 
Bij slecht weer is er ook gelegenheid om binnen actief bezig te zijn. Er is binnen een klimhuis, kleine 
glijbaan, een grote ballenbak en er kan gebruik worden gemaakt van verschillende gymblokken en 
een klimrek. Om ook binnen voldoende afwisseling in speelmateriaal en activiteiten aan te bieden 
maken wij gebruik van het open deuren beleid. Dit betekent dat alle groepen een specifieke activiteit 
of spelmateriaal aanbieden. Zo hebben de kinderen de ruimte om hun eigen keuzes te maken en 
optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de Speeldoos biedt. 
 
Vier keer per dag hebben we een vast eetmoment: 
 

o 9.30 fruit en thee of diksap 
o 11.30 brood en melk/yoghurt/karnemelk 
o 15.30 diksap en hartig/koekje 
o 17.00/17.30 sap en een gezonde snack  

 
Kinderen zijn vrij om keuzes te maken in het eten dat wordt aangeboden. De pm'ers stimuleren de 
kinderen om “nieuwe”dingen te proeven. Kinderen die iets niet lusten worden voorzien van een 
alternatief om zo toch aan de voedingsbehoeften te voldoen. Er wordt altijd aan ouders doorgegeven 
als kinderen minder goed gegeten of gedronken hebben.   
 
Het is altijd erg gezellig aan tafel! We zingen liedjes voor het eten, lezen boekjes en geven de 
kinderen de ruimte om iets te vertellen. Ook vieren we regelmatig een feestje. We zingen, klappen en 
spelen dan ook samen op muziekinstrumenten om het extra feestelijk te maken. 
 
Na elk eetmoment is er een verschoonmoment. De grote kinderen kunnen, onder begeleiding, zelf 
naar de wc. De jongere kinderen worden verschoond en krijgen de mogelijkheid om op het potje of de 
wc te zitten. Zo stimuleren wij spelenderwijs de zindelijkheid. Uit hygiëne oogpunt, leren wij de 
kinderen om hun handen te wassen. Aan tafel met een washand en een bijpassend liedje en in de 
badkamer onder begeleiding bij de wasbak.  
 
De meeste kinderen gaan na de lunch een dutje doen. Gezamenlijk kleden de kinderen zich uit, 
waarbij de kinderen zelf proberen te helpen. Alle kinderen hebben een eigen bedje, de bedjes worden 
wekelijks verschoond en gelucht. De jongste kinderen hebben een mandje op de groep. Als de 
kinderen op peuterleeftijd zijn vragen wij om een tas aan de kapstok. Hierin vinden wij de extra kleding 
en eventueel knuffels en/of spenen. 
Er zijn ook kinderen die geen behoefte meer hebben aan een middagdutje. Met ouders wordt 
besproken of zij kunnen opblijven. De opblijvers spelen op de peutergroep (oudbouw) of de groene 
groep (nieuwbouw). Er wordt vrij gespeeld en een activiteit gericht op peuters aangeboden.  
 
Op de Speeldoos zijn natuurlijk ook veel baby's aanwezig. Kinderen van deze leeftijd sluiten nog niet 
aan op het dagritme zoals hierboven beschreven is. Bij hele jonge kinderen wordt er gekozen om 
eerst het ritme van het kind te volgen in overleg met de ouders. De jonge kinderen slapen over het 
algemeen meerdere keren per dag. Wanneer het kind gehecht en gewend is zal het rond zijn/haar 
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eerste verjaardag uiteindelijk meegaan in het ritme zoals hierboven beschreven is. De mentor speelt 
hierin een grote rol en zal samen met de ouders hierover via overdracht en via het schrift informatie 
geven en ontvangen. 
 
Met al die spelende kinderen binnen en buiten gebeuren er wel eens ongelukjes. Om dit zoveel 
mogelijk te voorkomen hebben we regels die we aanleren om de speel en leeromgeving veilig te 
houden. Zo rennen we buiten en lopen we binnen. Klimmen we niet over de rugleuning van de bank of 
over het babyhekje. We zitten op een stoel en zitten alleen op tafel als we jarig zijn! We fietsen zonder 
scheppen aan ons stuur en gebruiken een schep om te graven. Mocht er toch iets gebeuren hebben 
onze pm'ers een diploma kinder-EHBO of zijn ze opgeleid tot BHV'er en hebben we een grote rol 
pleisters in huis!  
 
Waar kinderen spelen wordt het vies. Elke dag komt er een schoonmaakbedrijf onze vloeren en 
badkamers etc. schoonmaken. Daarnaast maken de pm'ers zelf meerder malen per dag de tafels en 
de verschoonruimte schoon. Hier hebben we speciale schoonmaakschema's voor.  
 
Tot slot zijn alle pedagogisch medewerkers geschoold in de communicatiemethode die ontwikkeld is 
door Thomas Gordon. Het kind staat in deze methode centraal en dat is tevens het uitgangspunt van 
het pedagogisch  beleidsplan van Quadrant. Als u meer wil weten over de Thomas Gordon training 
dan kunnen wij u daar informatie over toesturen. 
 
Heeft u verder nog vragen? Kom dan gerust bij een van ons langs. 
 
Pedagogisch medewerker-kind interactie 
Binnen Quadrant Kindercentra wordt voor de communicatie de visie van ontwikkelingspsycholoog 
Thomas Gordon gebruikt. Thomas Gordon gaat uit van gelijkwaardigheid in relaties. Op deze wijze 
krijgen kinderen gelegenheid tot zelfontplooiing en groei op sociaal en emotioneel gebied. De rode 
draad binnen zijn visie is de taal van de acceptatie, kinderen worden serieus genomen en in hun 
waarde gelaten. In de praktijk betekent dit dat pedagogisch medewerkers een actieve kijk en 
luisterhouding aannemen, zodat het kind zich begrepen en gehoord voelt. Er wordt gesproken vanuit 
de ik-boodschap. Het kind wordt aangesproken op zijn gedrag en niet op zijn persoon. Wij willen het 
volgende hiermee bereiken: 

• Bijdragen aan een positief zelfbeeld 

• Duidelijk zijn over jezelf en opkomen voor je eigen behoeften 

• Luisteren naar wat het kind eigenlijk bedoelt en wil 

• Omgaan met onaanvaardbaar gedrag van het kind 

• Ruzies, meningsverschillen en conflicten hanteren 

• Het kind helpen bij het oplossen van problemen 

• Het kind op een positieve manier beïnvloeden op het gebied van waarden en normen 
 
Dit is een voorbeeld van een situatie en uitspraak volgens de visie van Thomas Gordon. Een kind van 
2 jaar wordt gebracht en moet heel erg huilen bij het afscheid. Zij loopt huilend door de groep en gaat 
op de gang staan (er is door glazen wand contact met de groep) Pedagogisch medewerker benoemt 
haar gevoel en laat haar even boos/verdrietig zijn.  “vervelend hè dat mama weg is gegaan” Ze blijft 
haar volgen in gedrag en benadering door de glazen wand en zegt “als ik iets voor je kan pakken laat 
je het dan weten?” Het kind is na een paar minuten weer in de groepsruimte en gaat vervolgens een 
handje helpen in de keuken. 
 
Binnen- en buitenruimte  
KDV de Speeldoos beschikt over een binnen- en buitenruimte. De ruimte heeft invloed op het 
welbevinden en gedrag van het kind. De ruimte dient te stimuleren en uit te dagen, tot alleen kunnen 
zijn en samenspel. 
 
In de binnenruimte zijn er verschillende hoeken gecreëerd, zoals glijbaan, auto hoek bouwhoek, 
huishoek, winkeltje, puzzelhoek, knutselhoek, verfwand, verkleedhoek, leeshoek enz. In het gebouw is 
ook een ballenbak aanwezig die op verschillende momenten in een van de groepen opgezet kan 
worden. In de hal van het oudbouwgedeelte is een ruimte omgebouwd tot leesruimte. Hierin bevinden 
zich allerlei boeken en een apparatuur om boeken digitaal te kijken..  
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De buitenruimte beschikt over zandbakken, klimapparatuur, tuinbakken met groente/fruit, een huisje 
met daarin om heen struiken en boompjes om tussendoor te lopen, wilgenhutjes, en een baby eiland.  
 
Er is een schuur met daarin allerlei rijdend materiaal en materiaal dat de motorische ontwikkeling 
ondersteunt. Fietsen, steppen, scheppen, emmers, vormpjes, waterbadjes en materialen die gebruikt 
kunnen worden om in het water en zand te spelen. 
 
Kinderen spelen altijd onder toezicht van een pedagogisch medewerker buiten. 
 
Activiteiten 
Op kindercentrum de Speeldoos worden verschillende activiteiten aangeboden. Er zijn dagelijkse 
activiteiten, vrije activiteiten en georganiseerde activiteiten. Dagelijkse activiteiten zijn de activiteiten 
die elke dag terugkomen, zoals het eet- en drinkmoment en slapen. Vrije activiteiten kiezen kinderen 
zelf, zij nemen initiatief tot spel en gaan zelfstandig aan de slag. Georganiseerde activiteiten worden 
georganiseerd door pedagogisch medewerkers of door externe deskundigen. Hierbij wordt gekeken 
naar wat het kind nodig heeft. Pedagogisch medewerkers zijn verantwoordelijk voor de 
ontwikkelingsstimulering bij het kind. Het ontwikkelingsgericht werken is gebaseerd op de theorie van 
Vygotsky. Dit betekent dat de pedagogisch medewerker het kind stimuleert en begeleidt om hem/haar  
een stap verder te brengen in zijn/haar ontwikkeling.     
 
Het dagelijks terugkerende activiteitenaanbod bestaat uit veel verschillende activiteiten. Deze 
activiteiten worden aangepast aan de behoefte van het kind en het thema waar in die periode mee 
wordt gewerkt. Dit kan variëren van knutselactiviteiten, constructieactiviteiten, muzikale activiteiten, 
bewegingsactiviteiten enz. Dit alles binnen vastgestelde thema’s. De thema’s die wij gebruiken sluiten 
aan bij de belevingswereld van de kinderen, actuele thema's worden behandeld als Sinterklaas, kerst, 
geboorte. Ook worden de activiteiten binnen het thema aangepast aan de ontwikkeling van de kind. 
De thema’s worden aan het begin van het kalenderjaar vastgesteld. 

 
Bij het plannen van de activiteiten worden de wensen van de kinderen meegenomen. Door activiteiten 
op verschillende niveaus aan te bieden en de kinderen een keuzemogelijkheid te geven of ze mee 
willen doen aan de activiteiten voldoen we aan de wensen van de kinderen. Activiteiten worden in 
kleine groepjes gedaan waardoor je de opdracht af kan stemmen op het individuele kind. 
 
De grote lijn van de activiteitenplanning gebeurt door de activiteitencommissie. Deze bestaat uit:  
Martine, Michelle en Melissa. Mona en Ineke vullen de commissie aan als het gaat om “groen” 
activiteiten.  
 
Er is de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het opzetten van een goed activiteitenaanbod. De 
grote lijn uitzetten gaat steeds beter. De verfijning moet nog verder plaatsvinden door het opendeuren 
principe te gaan gieten in het activiteitenaanbod per week. Door deze goed neer te zetten wordt er 
gewerkt aan een aanbod van verschillende ontwikkelingsgebieden op verschillende dagen. 
 
Kinderparticipatie bij deze leeftijdsgroep vraagt van pedagogisch medewerkers een groot 
inlevingsvermogen. Goed observeren waar kind(eren) mee bezig zijn en vragen stellen. Proberen aan 
te sluiten bij de behoefte van de kinderen is hierin een eerste stap naar participeren. 
 
Activiteitenplanning 

Week data 
maandag 

Bijzonderheden: Programma: 

31 2018 zomervakantie   

32 
 

zomervakantie   

33 
 

zomervakantie   

34 
 

zomervakantie Welkom 

35 
 

  Voorbereidende week  
mensen jij en ik 

36 
 

  
 

37 
 

  
 

38 
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39 
 

  
 

40 
 

  Voorbereidende week  
Herfst 

41 
 

  
 

42 
 

herfstvakantie   

43 
 

  
 

44 
 

  
 

45 
 

  
 

46 
 

  
 

47 
 

  Feest -Sint 

48 
 

  Feest - Sint 

49 
 

5 dec Sinterklaasfeest Feest - Sint 

50 
 

  Feest - kerst 

51 
 

  Feest - kerst 

52 2018 kerstvakantie   

1 2019 kerstvakantie   

2 
 

  Witte week 

3 
 

  Jungle 

4 
 

Nationale 
voorleesdagen 

nationale voorleesdagen 
Een huis voor Harry 

5 
 

  
 

6 
 

  Kleding/combi winter 

7 
 

  
 

8 
 

  
 

9 
 

voorjaarsvakantie   

10 
 

  Voorbereidende week Holletje Bolletje/Lente 

11 
 

  
 

12 
 

  
 

13 
   

14 
  

Extra ruimte voor Pasen 

15 
 

  
 

16 
 

  
 

17 
 

meivakantie 27 april Koningsdag 

18 
 

meivakantie   

19 
 

Moederdag 13 mei Voorbereidende week 
Verkeer 

20 
 

  
 

21 
   

22 
 

  
 

23 
   

24 
  

Voorbereidende week  
Zomerkriebels 

25 
   

26 
 

  
 

27 
 

  
 

28 
 

  
 

29 
  

 Afsluitweek 



Pedagogisch werkplan Kindercentrum  De Speeldoos 2019  Quadrant 

  

30 tot en met 35 
 

zomervakantie   

 
Binnen het kindercentrum de Speeldoos werken we nauw samen met Peutergroep Calimero. 
We pakken samen dezelfde thema’s op en in de vakanties plannen we onze eigen thema’s. 
 
Quadrant Kindercentra zorgt voor een rijke leer- en leefomgeving door een gevarieerd, uitdagend 
activiteitenaanbod aan te bieden waarbij elk kind de kans heeft op zijn eigen manier te ‘leren’ en te 
ontwikkelen. Hierbij staat meervoudige intelligentie, groenbeleving en kinderparticipatie centraal. 
 
Meervoudige intelligentie betekent dat er voor ieder kind iets aangeboden wordt wat zijn/haar 
ontwikkeling verder prikkelt. Op deze locatie komt dit tot uiting door goed de kinderen te observeren 
en te kijken op welke manier de kinderen, ieder voor zich, hun ontwikkeling doorlopen. We zorgen dat 
binnen ons activiteitenaanbod op alle ontwikkelingsgebieden aanbod wordt gedaan. Op deze manier 
hopen we dat kinderen aangesproken worden op hun eigen talenten en geprikkeld worden om iets 
nieuws/anders te  ontdekken. 
 
Quadrant Kindercentra vindt de zorg voor natuur, mens en milieu belangrijk. Groene kinderopvang is 
kinderopvang die zich in haar activiteiten laat leiden door de mogelijkheden van de natuur. Door te 
spelen, te beleven en te ontdekken in de natuur worden alle ontwikkelingsgebieden positief beïnvloed. 
Daarmee wordt het welbevinden en de bewustwording van kinderen vergroot. Op kindercentrum de 
Speeldoos vlechten we natuuractiviteiten in de themaplanningen. Daarnaast zijn er buiten klein 
“volkstuintjes” die samen met een opa en de kinderen onderhouden worden. Kinderen weten zo waar 
de appelmoes van gemaakt wordt en kunnen onze zelfgekweekte tomaten plukken. 
 
Kinderparticipatie is het samen met de kinderen nemen van beslissingen. Kinderen worden actief 
betrokken bij de opvang, hun mening doet er toe en er wordt naar ze geluisterd. Kinderparticipatie 
leidt er toe dat kinderen initiatieven leren (durven) nemen wat bijdraagt aan een positief zelfbeeld. Op 
jonge leeftijd kunnen we door te observeren kijken waar kinderen behoefte aan hebben. Door dit te 
bespreken kunnen we ingaan op deze “vragen en behoeftes”.  
 
Boekstart 
BoekStart is een leesbevordering programma voor jonge kinderen. Het doel is om ouders en jonge 
kinderen intensief met kinderboeken en het voorlezen daarvan in aanraking te brengen. BoekStart in 
de kinderopvang is er op gericht om als kinderdagverblijf en/of peutergroep professioneel samen te 
werken met de bibliotheek. Boekstart is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van OCW door 
Stichting Lezen en de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Het maakt deel uit van het Kunst van 
Lezen-beleid van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
 
Op Kindercentrum de Speeldoos wordt Boek Start als volgt vorm gegeven: Astrid, de senior 
pedagogisch medewerker van het cluster, heeft een opleiding gedaan om Boekstart te begeleiden en 
uit te zetten. Zij is de voorlees coördinator. Zij volgt de bijeenkomsten en bezoekt locaties in het 
cluster als het gaat om begeleiden van leesbevordering. Ook zorgt zij dat de contacten met de 
bibliotheek verder worden uitgerold als het gaat om bijeenkomsten en aanmeldingen binnen het 
cluster. Bij de bijeenkomsten die de bibliotheek organiseert voor pedagogisch medewerkers gaan van 
de Speeldoos als vaste pm’ers Martine en Linda.  Er is een voorleesplan geschreven voor het cluster. 
Vanuit de bijeenkomsten van Boekstart wordt de informatie verder verwerkt in de thema uitvoering op 
de locaties. 
 
Op de Speeldoos zelf hebben we een aparte ruimte ingericht met boeken en een plek waar gelezen 
en voorgelezen kan worden. Bij elke thema worden een boek en een liedje uitgezocht die passen bij 
het thema. Een van de p.mers haalt bij de bibliotheek boekjes voor alle leeftijdsgroepen binnen de 
Speeldoos. 
 
Spelmateriaal 
Er wordt voldoende en afwisselend spelmateriaal aangeboden om de sociaal-emotionele ontwikkeling, 
cognitieve ontwikkeling en motorische ontwikkeling van het kind te stimuleren. Op kindercentra de 
Speeldoos is het volgende spelmateriaal aanwezig. 
 
Spelend bewegen ( bewegen met het lichaam): 
babygym, mobiel, radio/CD speler, bankje, kussens, klimhuis, tunnel en loopkarretje 
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Sensopatisch spel: (gebruik maken van zintuigen): 
bijtring, knuffels, voelhuisje, voel/knisperboekje, active centre, kralenbuis aan de muur, vormenstoof 
en puzzels 
 
Spelend hanteren (materiaal gebruiken waarvoor deze bedoeld is): 
puzzels, vormenstoof, boekjes, vishengelspel, little people spelmateriaal met poppetjes, giraf met 
ballen, auto’s en garage  
 
Constructiespel: (iets bouwen van materiaal): 
mobilo, Duplo groot en klein, treinbaan, nopper, ringen op een stok van groot naar klein, primo en 
stapeltoren 
 
Verbeeldend spel (doen als-of spel): 
verkleedkleren, poppenhoek, keukentje, dieren, poppenbad en maxi cosi 
 
Sociaal/regelspel: (spel met minimaal 2 mensen met regels) 
memory, kleurenspel en domino 
 
Er is veel spelmateriaal wat gewisseld wordt per groep en thema. Deze spelmaterialen zijn 
opgeborgen in een daarvoor speciaal ingerichte kast waar alle groepen toegang toe hebben. Een 
kleine spelotheek in huis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


