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Inleiding
Ons pedagogisch beleidsplan vormt het uitgangspunt voor de manier waarop wij dagelijks met de
kinderen omgaan. Hierin laten we zien hoe wij werken met de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd.
Het uitgangspunt van ons pedagogisch beleidsplan zijn de doelen van Marianne Riksen Walraven.
Naast het pedagogisch beleidsplan werkt elke locatie met een locatie specifiek pedagogisch werkplan. In
dit werkplan zijn de bijzonderheden van de betreffende locatie beschreven. Elke locatie heeft namelijk
een eigen identiteit en sfeer.
Dit pedagogisch werkplan is bedoeld voor pedagogisch medewerkers en voor de ouders.
Voor de leesbaarheid schrijven we “ouders” waar het gaat om één of meer ouders of verzorgers.
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1. Welkom op de Vlindertuin
Op een prachtige en bovenal ruime locatie in de wijk Zuidwijk, staat kindcentrum de Vlindertuin. Op de
Vlindertuin verwelkomen wij kinderen van 0 tot 13 jaar. Met onze kernwaarden vertrouwen, groei,
verbinding en eigenaarschap bieden wij een veilige plek voor alle kinderen.
Wij bieden opvang en onderwijs in een warme en liefdevolle omgeving. Door samen te spelen
ontwikkelen kinderen spelenderwijs sociale vaardigheden. We geven ieder kind de ruimte om op zijn of
haar eigen manier te ontdekken en ontwikkelen. Dit doen we met enthousiasme, oog voor de behoeften
van ieder kind en bovenal door een geborgen en veilige omgeving te bieden. Wij bieden activiteiten aan
die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.
Opvang en onderwijs werken nauw samen, dit zorgt voor een soepele overgang van opvang naar
onderwijs. Er is contact tussen pedagogisch medewerkers en leerkrachten, er vindt een overdracht
plaats en we hanteren een wenprocedure bij de overgang van het kinderdagverblijf/peuterspeelzaal
naar de kleuterklas. Voor kinderen vanaf 4 jaar is het prettig om in hetzelfde pand te blijven, bekende
gezichten te zien en zoveel mogelijk op dezelfde pedagogische wijze benaderd te worden.
Kindcentrum De Vlindertuin
C. van Arkeldijk 22
1705 NP Heerhugowaard
072 572 03 41
2. Groepen en openingstijden
Kinderen hebben een eigen stam/basisgroep waar ze zoveel mogelijk dezelfde kinderen zien. Een
stamgroep biedt emotionele veiligheid. Tijdens het kennismakingsgesprek horen de ouders welke
pedagogisch medewerkers bij welke groep horen en hoe vervanging bij ziekte en vervanging is geregeld.
Onze locatie is open op maandag tot en met vrijdag, van 7.00 tot 18.00 uur, met uitzondering van
officiële feestdagen. De Vlindertuin heeft de volgende groepen:
Drie kinderdagverblijf groepen: 52 weken per jaar open van maandag t/m vrijdag van 7.00-18.00 uur:
- De Rupsjes: een baby groep voor kinderen van 0-2 jaar van max. 8 kinderen.
- De Lieveheersbeestjes: een peutergroep voor kinderen van 2-4 jaar van max. 16 kinderen.
- De Bijtjes: een verticale groep voor kinderen 0-4 jaar van max. 12 kinderen.
Een peuteropvang groep:
- de Zonnebloem. Kinderen van 2-4 jaar zijn hier welkom. De groep heeft plaats voor 16 kinderen. De
peuteropvang is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45 – 12.00 uur
Vier BSO groepen (voor- en naschoolse opvang). Deze groepen zijn in schoolweken weken geopend na
schooltijd, van 15.15 uur tot 18.00 uur (op woensdag vanaf 12.30 uur). In vakantieweken en op
studiedagen van 7.00 uur tot 18.00 uur.
- Watervlinder: een groep voor kinderen van 4 t/m 6 jaar van max 20 kinderen.
- IJsvlinder: een groep voor kinderen van 4 t/m 6 jaar van max 20 kinderen.
- Vuurvlinder: een groep voor kinderen van 7 t/m 12 jaar van max 21 kinderen.
- een groep voorschoolse opvang (VSO) voor de leeftijd van 4-12 jaar van max 40 kinderen. Deze is
geopend van 7.00 uur tot 8.45 uur. De VSO is in principe gesitueerd in de ruimte van de Herfst/Wintervlinder. Bij meer dat 20 kinderen worden de kinderen van 7 jaar of ouder opgevangen in de
ruimte van de Lentevlinder.
Pedagogisch werkplan KC de Vlindertuin (0-4 jaar)

Pagina 3 van 6

3. Samenvoegen van groepen
Indien nodig combineren we op dinsdag de Bijtjes en de Rupsjes, omdat er op deze dagen op beide
groepen een beperkt aantal kinderen aanwezig is. Voor uw kind is er wel altijd een voor hem
vertrouwde, vaste pedagogisch medewerker op de groep.
In vakantieperiodes zijn er vaak veel kinderen afwezig. Wij maken daarom voor deze weken een speciaal
vakantierooster. Ook dan zorgen we ervoor dat er voor uw kind altijd een vertrouwde pedagogisch
medewerker aanwezig is.
4. Pedagogisch medewerkers
Wij informeren ouders en kinderen over welke pedagogisch medewerkers er op welke dagen en in
welke groep werken. Dit doen we door middel van foto’s bij de toegangsdeur.
Vastgelegd is dat er per dag maximaal 3 uur van de beroepskracht-kind-ratio mag worden afgeweken.
Dit doen wij:
•
•
•

Tussen 7.30 en 8.30 uur
Tussen 12.30 en 13.30 uur: in de pauzeperiode slapen veel kinderen
Tussen 17.00 en 18.00 uur

5. Buitenspelen
De kinderen van de Rupsjes, Bijtjes en Lieveheersbeestjes spelen buiten op een gedeelte van het
schoolplein, dat speciaal ingericht is met toestellen passend bij de leeftijdsgroep. Iedere groep heeft zijn
eigen buitenspeelruimte, grenzend aan de groepsruimte. De Zonnebloem en de Lieveheersbeestjes
spelen daarnaast op het zijplein, deze ruimte is specifiek geschikt voor kinderen van 2-4 jaar.
6. Een uitje buiten de groep
Wanneer één van de peutergroepen op stap gaat, gebeurt dit altijd met voldoende begeleiding van de
vaste PM-ers. De kinderen lopen aan een wandel koort, met minimaal één PM-er voor en één PM-er
achteraan in de rij.
7. Samenwerking met de school:
Binnen kindcentrum de Vlindertuin bieden we zowel opvang als onderwijs aan. Dit zorgt ervoor dat de
samenwerking tussen opvang en onderwijs steeds meer vorm krijgt. De doorgaande lijn zien we met
name terug in de vloeiende overgang van de peutergroep naar de kleutergroep en van de school naar de
BSO (Buitenschoolse opvang). Samen streven we naar één gezamenlijke pedagogische visie, dat
herkenbaar is door het hele kindcentrum. Kinderen en medewerkers ontmoeten elkaar bijvoorbeeld
tijdens gezamenlijke feesten en vieringen. Het kindcentrum wordt geleid door twee directeuren, zij zijn
integraal verantwoordelijk voor zowel opvang als onderwijs.
8. Samenwerking met bibliotheek Heerhugowaard
De Vlindertuin heeft een nauwe samenwerking met de bibliotheek van Heerhugowaard. Met het project
‘Boekstart’ worden alle kinderen gestimuleerd om zowel thuis, als op de groep verschillende boeken te
lezen. Om het project actueel te houden (o.a. door wisselend aanbod van boeken) heeft één van de PM-
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ers de rol van coördinator aangenomen. Zij onderhoudt intensief contact met de vaste begeleiding
vanuit de bibliotheek.
9. Buiten slapen
In Scandinavische landen is het al heel lang gebruikelijk dat kinderen buiten slapen.
Uit onderzoek blijkt dat de kinderen buiten beter en langer slapen, kinderen zijn fitter en eten beter.
De frisse buitenlucht zou voor meer weerstand zorgen door een grotere opname van vitamine D.
Kou is niet erg, daar worden de kinderen op gekleed: een dikke slaapzak en/of deken naarmate de
temperatuur lager is. Als het heel koud is krijgen de kinderen wantjes aan en een mutsje op. Ook kunnen
we gebruik maken van een speciale buitenslaapzak.
Bij dichte mist slapen de kinderen niet buiten.
Ook de Vlindertuin biedt de mogelijkheid voor een slaapplek in de buitenlucht. Wij hebben hiervoor een
speciaal veilig buitenbedje aangeschaft, die voldoet aan de wettelijke normen.
10. Speelzaal
Er wordt ook gebruik gemaakt van de speelzaal, bijv. als er behoefte is aan meer bewegingsruimte als
het buiten regent of het past in het thema. In de speelzaal bieden we activiteiten aan die een aanspraak
doen op allerlei ontwikkeling gebieden zoals hun motorische ontwikkeling (springen, dansen, rennen,
met ballen gooien, etc.).
De sociale ontwikkeling: omgaan met regels en rekening houden met elkaar, bijv. wachten op je beurt,
achter aansluiten, elkaar helpen. De taal- en reken ontwikkeling stimuleren we door kinderen fysiek te
laten ervaren wat begrippen inhouden zoals ver weg- dichtbij, hoog- laag, onder- boven, voor in de rijachter in de rij, vangen- gooien, etc. Zeker wanneer het weer niet toe laat om buiten te spelen, vinden
wij het belangrijk om de kinderen de mogelijkheid te bieden in de speelzaal hun energie kwijt te raken
door spel en beweging.
Het spel in de speelzaal vindt ten alle tijden onder begeleiding van een pedagogisch medewerker plaats.
11. Veiligheid en gezondheid
Veiligheid en gezondheid staan bij ons voorop. In ons beleid én werkinstructies veiligheid en gezondheid
hebben we onder andere vastgelegd welke maatregelen onze pedagogisch medewerkers moeten
nemen om veiligheids- en gezondheidsrisico’s te voorkomen. Zo staat er precies in welke
hygiënemaatregelen ze dagelijks moeten nemen en bijvoorbeeld welke voorzorgsmaatregelen gelden
als ze een uitstapje willen maken met de kinderen. Daarnaast maken we gebruik van de quickscan om
de risico’s per locatie in beeld te brengen en welke maatregelen wij hebben genomen om de risico’s zo
klein mogelijk te maken.
Als vanzelfsprekend wordt er niet gerookt op onze locatie. Dit geldt ook voor de buitenruimte.
12. Vierogenprincipe
Het vierogenprincipe houdt in dat er altijd iemand mee moet kunnen kijken of luisteren; de
beroepskracht, of de beroepskracht in opleiding kan de werkzaamheden alleen verrichten terwijl hij/zij
gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. Op kindcentrum de Vlindertuin wordt het
vierogenprincipe vorm gegeven door zoveel mogelijk transparant te maken (ramen tussen
groepsruimtes, glas in deuren, etc.) zodat er altijd zicht is op kinderen en collega’s. Ook de
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aanwezigheid en inzet van stagiaires wordt gebruikt om het vierogenprincipe te waarborgen.
Medewerkers lopen regelmatig bij elkaar binnen. Wanneer één van de kinderdagverblijfgroepen alleen
start of eindigt, zorgen we voor een tweede persoon in het pand. Dit kan een PM-er van een andere
groep zijn, of de leidinggevende van het kindcentrum.

13. Afwezigheid melden
Komt het kind een dag niet, of gaat u met vakantie? Geef dit dan zo snel mogelijk door. Mogelijk kunnen
we dan een andere ouder blij maken, omdat zijn/haar kind een extra dag kan komen.
• Voor een kind op het kinderdagverblijf kan dit tot uiterlijk 9.00 uur
• Voor een kind op de buitenschoolse opvang op schooldagen kan dit tot 10.00 uur.
• Voor een kind op de buitenschoolse opvang op vakantiedagen kan dit tot 9.00 uur.
• Voor een kind op de voorschoolse opvang kan dit tot 7.00 uur.
Wanneer je je kind tijdig afmeldt, ontvang je service-uren die je kan inzetten voor opvang op een ander
moment.
14. Warme maaltijd
Ouders hebben steeds vaker de vraag of er een mogelijkheid is om op onze kinderopvang een warme
maaltijd aan te bieden aan de kinderen. Dit om ouders te ontzorgen in de hectiek van de avond en zeker
te weten dat de kinderen een portie gezonde voeding eten. Wij werken samen met Madaga, een
organisatie gespecialiseerd in het aanbieden van gezonde maaltijden voor kinderen van 0-13 jaar.
Om 11.30 uur gaan de kinderen op het kinderdagverblijf aan tafel. De kinderen die een warme maaltijd
eten zitten bij elkaar, onder leiding van één van onze pedagogisch medewerkers. De maaltijden zijn
biologisch, gevarieerd en kunnen vegetarisch worden bereid. De kosten zijn 3 euro per maaltijd,
inschrijven verloopt middels een inschrijfformulier op de groep. Meer informatie vindt u op
www.madaga.nl
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