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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 Kindcentrum De Vlindertuin
Kindcentrum De Vlindertuin biedt opvang en onderwijs aan kinderen van 0-12 jaar in een warme en
liefdevolle omgeving. Door samen te zijn doen kinderen spelenderwijs sociale vaardigheden op. 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 behoeftes van de kinderen en bovenal een geborgen en veilige
omgeving te bieden. Wij bieden activiteiten aan die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen
en hen stimuleren.
Opvang en onderwijs werken nauw samen wat zorgdraagt dat de kinderen een goede start maken op de
basisschool. Er is contact tussen pedagogisch medewerkers en leerkrachten, er vindt een overdracht
plaats en 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 manier 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 basisgroep waar ze zoveel mogelijk dezelfde kinderen zien. Een basisgroep
biedt emotionele veiligheid. Tijdens het kennismakingsgesprek horen de ouders welke pedagogisch
medewerkers bij welke groep horen en hoe vervanging bij ziekte en verlof 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:
 4 BSO groepen (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.
Herfstvlinder: een groep voor kinderen van 4 t/m 6 jaar van max 20 kinderen.
Wintervlinder: een groep voor kinderen van 4 t/m 6 jaar van max 10 kinderen.
Zomervlinder: een groep voor kinderen van 6 t/m 7 jaar van max 10 kinderen.
Lentevlinder: een groep voor kinderen van 7 t/m 12 jaar van max 21 kinderen.


1 groep voor 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.



3 kinderdagverblijfgroepen: 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.
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2 peuterspeelzaal groepen, de Zonnebloem 1 en 2 voor kinderen van 2-4 jaar, elke groep heeft
plaats voor 16 kinderen. De peuterspeelzaal is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 8.45 – 12.00 uur

3. Samenvoegen van groepen
Als het aantal kindplaatsen niet volledig bezet is (bijvoorbeeld in de vakantietijd of op een studiedag)
kan het voorkomen dat groepen worden samengevoegd. Er is dan altijd voor de kinderen een vaste
pedagogisch medewerker aanwezig en we hanteren de beroepskracht-kind-ratio volgens de wettelijke
richtlijn. Ouders worden over het samenvoegen van de groep van hun kind geïnformeerd door de
pedagogisch medewerkers, tevens ondertekenen ouders een toestemmingsformulier voor een tweede
basisgroep.
-

-

De groepen herfst- en wintervlinder worden standaard samengevoegd als er in totaal minder
dan 20 kinderen zijn. Dit is mogelijk omdat de groepen bestaan uit kinderen van dezelfde leeftijd
en beide groepen dichtbij elkaar op de begane grond zijn gesitueerd. Voor de kinderen is er dan
altijd een voor hen vertrouwde, vaste pedagogisch medewerker op de groep.
Bij meer dan 20 kinderen in de herfst-wintergroep is de Wintervlinder in de hal gesitueerd
tijdens de eet- en drinkmomenten.
Wanneer samenvoegen bijvoorbeeld tijdens de schoolvakantie gewenst is, worden de kinderen
van de Zomervlinder op leeftijd verdeeld over de andere groepen (6 jaar naar herfst-winter, 7+
lente), dit vindt alleen plaats als het beroepskracht kind-ratio dit toelaat.

4. Pedagogisch medewerkers
Wij informeren ouders en kinderen over welke pedagogisch medewerkers aanwezig zijn op welke dag
en ik welke groep. Dit doen we door middel van foto’s bij de toegangsdeur.
We hanteren de beroepskracht-kind-ratio zoals deze wettelijk is vastgelegd (te vinden op
www.1ratio.nl). Op de buitenschoolse opvang mogen er voor en na schooltijd en op vrije middagen
maximaal een half uur per dag minder pedagogisch medewerkers worden ingezet. Bij de Vlindertuin is
dat van 17.30 tot 18.00 uur.
Naast dit half uur per dag is op vrije dagen en in de vakantie dezelfde drie-uursregeling van toepassing
als op het kinderdagverblijf. Op voorwaarde dat minimaal 10 uur aaneengesloten opvang geboden
wordt. Bij de Vlindertuin wijken we tijdens vrije dagen en in de vakanties op de volgende tijdstippen van
de beroepskracht-kind-ratio af:
 Tussen 7.30 en 8.00 uur
 Tussen 12.30 en 13.30 uur: in de pauzeperiode
 Tussen 17.00 en 18.00 uur
5. Ruimtes
De BSO groepsruimtes Herfstvlinder en Wintervlinder zijn gesitueerd op de begane grond, nabij de
hoofdingang aan de linkerkant in de school. We maken gebruik van 1 ruimte met daarbij de hal. De hal
wordt ook gebruikt als groeps-/speelruimte voor Wintervlinder indien er meer dan 20 kinderen op de
combinatie winter/herfstvlinder aanwezig zijn. Deze is hiervoor ook speciaal ingericht. De toiletten
bevinden zich ook in deze hal. De Zomervlinder bevindt zich in de aula.
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De groepsruimte van BSO-groep Lentevlinder bevindt zich op de eerste verdieping aan de rechterkant
van het gebouw.
Binnen
Er kan gebruik worden gemaakt van de grote hal van school (hal na de schuifdeuren). Hierover zijn
duidelijke afspraken gemaakt. Als de gymzaal, die grenst aan de hal van Herfstvlinder en Wintervlinder,
leeg is en er staan geen toestellen, mogen kinderen hier ook spelen. Ook hier zijn duidelijke afspraken
over gemaakt.
Buiten
De kinderen van Herfstvlinder, Wintervlinder en Zomervlinder kunnen via de groepsruimte
Herfstvlinder/Wintervlinder naar de aangrenzende buitenruimte om te spelen op het schoolplein aan de
zijkant van het pand.
De kinderen van Lentevlinder kunnen via de trap aan de zijkant van het gebouw, via de hoofdingang
naar het schoolplein aan de zijkant van het pand. Kinderen mogen spelen op het aangrenzende grasveld
achter de school, mits er een pedagogisch medewerker aanwezig is. Kinderen van de Lentevlinder met
een zelfstandigheidscontract mogen hier zonder toezicht spelen. Hierover worden afspraken gemaakt
met de pedagogisch medewerkers, de kinderen en hun ouders.
Als vanzelfsprekend wordt er niet gerookt op onze locatie. Dit geldt ook voor de buitenruimte.
6. 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.
Ten aanzien van de veiligheid hebben we bij de BSO de volgende afspraken gemaakt:
•
•
•
•

Vervoer naar BSO: PM-er neemt eigen telefoon mee bij het halen van kinderen. Dit
telefoonnummer is bekend bij andere medewerkers.
Sanitaire ruimte: kinderen maken geen gebruik van het invalide toilet.
De deur van de keuken in de hal staat open, kinderen mogen hier niet spelen.
Kinderen mogen max. 1 uur per dag spelen op (eigen meegebrachte) spelcomputers.

Buitenruimte:
• Kinderen klimmen niet op de tafeltennistafel
• Kinderen mogen niet zonder toestemming om de hoek spelen (buiten zicht)
• Kinderen die zelfstandig buiten mogen spelen op het terrein achter de school, mogen daar niet op
de stoep spelen, alleen op het grasveld.
• Bij kinderen met een zelfstandigheidscontract wordt er toezicht door de ramen gehouden, tevens
brengt de pedagogisch medewerker 1x per 20 min. een bezoek aan de spelende kinderen op het
veld.
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Bibliotheek (ruimte boven):
• Kinderen mogen rustig een boekje lezen of een spelletje doen.
• Er mag niet door school gerend worden.
Gymzaal:
• De kinderen mogen met toestemming van de medewerker in kleine groepjes zonder direct toezicht
in de gymzaal spelen. De medewerker kijkt regelmatig.
• Bij het spelen in de gymzaal gaan de schoenen (en evt. sokken bij een renspel) van de kinderen uit.
• Bij slecht weer mag er gevoetbald worden.
Aula:
• De schuifdeuren zijn vergrendeld als de groep in de aula open is.
• Kinderen mogen niet van de trap springen.
• De verkeersroute die van de trappen naar de hoofdingang loopt wordt vrijgehouden in de aula.
Dagritme BSO:
15.15 uur: de school gaat uit, de kinderen lopen zelfstandig naar de betreffende BSO ruimte. Kinderen
van 4-5 jaar worden begeleid door de leerkracht.
15.30 uur: 1e tafelmoment. De kinderen zitten aan tafel en krijgen max. 1 glas limonade en onbeperkt
water. Daarnaast gaat een bord fruit en groenten rond, kinderen mogen kiezen wat ze lekker vinden
(minimaal 2 stuks). Vervolgens krijgen de kinderen een koekje of cracker.
16.00 uur: spelen, naar keuze buiten of binnen.
17.00 uur: 2e tafelmoment. Kinderen krijgen een cracker of rauwkost met evt. een glas water.
Tijdens de vakanties geldt een aangepast rooster, rekening houdend met een programma voor de
gehele dag.
7. 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 u uw kind tijdig afmeldt, wordt automatisch een tegoed bijgehouden. Dit tegoed kunt u
inzetten om een extra dag(deel) af te nemen.
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