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Aanvulling pedagogisch beleid

Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ontwikkeling en doorverwijzen.
Wij streven er naar de kinderen een plezierige opvang te bieden waarin ze zich goed kunnen
ontwikkelen.
Om te kunnen beoordelen of dit lukt, worden alle kinderen zo goed mogelijk in het oog
gehouden.
Hierbij is onze kleinschaligheid een groot voordeel. Het positieve gedrag van samenspelen,
elkaar helpen, kortom sociaal betrokken zijn, zie je meer in kleine groepen. Kinderen zijn bij
ons 4 jaar lang in dezelfde groep, wat er voor zorgt dat kinderen meer betrokken zijn met
elkaar en meer samen delen en spelen. Interacties tussen de kinderen onderling worden
beter benut, de kinderen helpen elkaar door dat je 0-4 jaar in 1 groep hebt. Het is belangrijk
om contacten in een groep te stimuleren, door onze kleinschaligheid en gemengde groep
van 0-4 jaar, is het groepsgevoel vanzelf al extra aanwezig. Een kind hoeft nooit naar een
andere groep. Kinderen die van zichzelf wat onzeker , angstig of teruggetrokken zijn, hebben
zeker een goede, veilige sfeer op de groep nodig. Kinderen leren tussen het 2e en 3e leerjaar
heel veel qua samen spelen en samen werken.
Hoe zorgen wij ervoor dat dit allemaal goed verloopt en alle punten aan bod komen:
Wij hebben een duidelijk dagprogramma, maar ook voldoende momenten van vrij spelen.
-Vrijspelen zorgt ervoor dat kinderen empathie ontwikkelen. Ze leren naar elkaar luisteren
en verschillende standpunten in te nemen. Kinderen leren zich spelenderwijs in te leven in
de ander , het kind doet sociale vaardigheden op en leert sociale interactieregels.
Een goede sociale vaardigheidstraining dus!
-Regelmatig spelen wij mee, we kruipen in de rol van het spel en kunnen op die manier spel
ideeën aandragen.
-Kinderen die moeite met spelen hebben kunnen we aan een ander spelend kind koppelen,
zodat ook dit kind ervaart hoe leuk en gezellig spelen is.
-Wij bieden kinderen open speelmateriaal aan, kartonnen dozen, kleden, verkleedkleding,
blokken. Dit prikkelt de fantasie.
-Niet teveel speelgoed tegelijk aanbieden.
-Door verveling altijd direct te ontnemen worden ze passief gemaakt in het verzinnen van
dingen, soms nemen wij een afwachtende houding om te kijken of het kind zelf iets verzint.
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Door steeds te letten op signalen van een kind ontstaat een goede indruk van het kind: of
het goed kan wennen, of het zich thuis voelt ( ontspannen, veilig voelt), of het aansluiting
heeft met de groep, of het moe of ziek is en hoe het zich ontwikkelt. Als het nodig is
bespreken de leidsters het gedrag van het kind met de ouders en/ of, ze passen de manier
van omgaan met het kind of de groep aan.
2 keer per jaar zullen we een observatie verslag invullen, indien nodig vaker. Naar
aanleiding van het observatieverslag wordt u uitgenodigd op gesprek.
Voor dat uw kind de 4 jarige leeftijd bereikt krijgt u van ons een overdracht van uw kind
voor de basisschool en de BSO/ NSO mee. U draagt deze overdracht zelf aan de school en
naschoolse opvang over.
Wij willen op deze manier goede zorg bieden met veel aandacht voor het contact met de
ouders. Wij hebben niet de taak om systematisch gegevens te verzamelen over de
ontwikkeling van alle kinderen zoals het consultatie bureau dat wel doet. Het is wel onze
taak om van alle aspecten van de ontwikkeling te kunnen signaleren wanneer de
ontwikkeling anders verloopt dan normaal en het bespreken van de zorg met de ouders.
Wij kunnen u doorverwijzen naar instanties, deze staan op de sociale kaart in de map
huiselijk geweld. Ook hangen er flyers in de hal van instanties die helpen bij de opvoeding.
De ontwikkeling van een kind gaat niet altijd vanzelf.
Soms zijn er vragen, twijfels en onzekerheden over de opvoeding of de ontwikkeling van een
kind. De kinderopvang vervult hierbij een signalerende en/ of ondersteunende rol.
Signaleren wil zeggen dat de leidsters tekenen of signalen opmerken, die mogelijk te maken
hebben met afwijkend gedrag of met een afwijking van de normale ontwikkeling. Door de
opleiding en ervaring in het werken met kinderen in een bepaalde leeftijdsgroep, zijn de
leidsters in staat kinderen op te merken die zich anders gedragen of ontwikkelen dan hun
leeftijdsgenootjes. Wanneer bijvoorbeeld een ontwikkelingsstoornis vroegtijdig wordt
gesignaleerd, kan in sommige gevallen voorkomen worden dat er zich verdere problemen
ontwikkelen. Ook kan er op tijd bekeken worden aan welke (extra) zorg het kind behoefte
heeft. Signalering behoort tot ons werkterrein, het stellen van een diagnose niet!
Wanneer een leidster een probleem of ontwikkelingsachterstand signaleert, is het van groot
belang dat de leidster hierop professioneel en kundig reageert. Daarom hebben wij een
stappenplan gemaakt. Hierin staat beschreven: het bespreken van het probleem met de
ouders, het bieden van extra zorg en doorverwijzen naar huisarts, consultatiebureau of
specialist.

Problemen of zorgen die er zijn kunnen invloed hebben op een of meer aspecten in het
opgroeien van het jonge kind.
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Deze aspecten zijn:
De verstandelijke ontwikkeling ( cognitief)
De motorische ontwikkeling ( grove en fijne motoriek)
De zintuiglijke ontwikkeling ( horen, zien en tast)
De lichamelijke ontwikkeling ( aandoeningen, afwijkingen, groei)
De spraakontwikkeling ( begrip, verstaanbaarheid, voorwaarden voor taal, anders taligen)
Contact maken ( manier waarop, wel/niet, contact met leeftijdsgenoten en volwassenen)
Spelen ( soort spel, gevarieerd, mate van complexheid, fantasiespel, spelopbouw)
Zelfredzaamheid (aan- en uitkleden, zindelijkheid, eten/drinken)
De verschillende ontwikkelingsgebieden zijn nauw met elkaar verbonden. Ze zijn wel te
onderscheiden maar niet te scheiden.
Problemen doen zich vaak op meerdere vlakken voor of uiten zich op meerdere
ontwikkelingsgebieden, bovendien beïnvloedden ze elkaar ook.
De zorg van de leidster kan betrekking hebben op:
Aspecten in de ontwikkeling van het kind.
Er kan sprake zijn van een achterstand of een stoornis, waarbij er vermoedelijk meer
gerichte ontwikkelingsstimulering is gewenst. Ook kunnen er twijfels zijn over het lichamelijk
functioneren.
Zorg om het kind in de groep.
Het gedrag van het kind in de groep roept zorgen op.
Het kan gaan om druk gedrag, agressief gedrag, obstructief gedrag of heel terug getrokken
gedrag, verlegen, niet bij de leeftijd passend gedrag of gedrag wat niet passend is bij de
situatie. Het gedrag verandert opeens of ontwikkelt zich naar extreme vormen.
Opvoedingsklimaat of opvoedingsproblemen thuis.
De leidsters kennen de ouders vaak goed en zijn tot op zekere hoogte bekend met de thuis
situatie. Op basis daarvan kan een leidster soms zorg daarover hebben. O.a. in verband met
het welzijn en de gezondheid van ouders, de interactie tussen ouder en kind, de sociaaleconomische omstandigheden van het gezin.

Indien op het Elfje of het consultatiebureau zorg over een kind wordt geconstateerd die er
toe kan leiden dat er hulp voor het kind geadviseerd wordt aan ouders, streven wij het
volgende na:
Eerste contact
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Als op het Elfje zorg geconstateerd wordt nemen wij, indien ouders toestemmen, contact op
met het consultatiebureau. Als op het consultatiebureau zorg geconstateerd wordt neemt
het consultatiebureau , indien ouders toestaan, contact op met het Elfje. Doel: nagaan of de
zorg door de ander gedeeld wordt.
Het Elfje en consultatiebureau gaan na of de zorg onderling gedeeld kan worden.
Indien de situatie zich voordoet dat op het Elfje zorg geconstateerd wordt die (nog) niet op
het consultatiebureau geconstateerd is, is dit voor het consultatiebureau aanleiding om actie
te ondernemen om na te gaan of dezelfde zorg wel/niet gedeeld wordt.
De volgende acties zijn mogelijk:
Het consultatiebureau kan op huisbezoek gaan bij de ouders of het wordt besproken met de
ouders in een extra contact op het consultatiebureau. Ook kan er een observatie van het
kind op het Elfje plaats vinden. Indien de situatie zich andersom voor doet, zal ook het Elfje
bekijken welke mogelijkheden er zijn om na te gaan of dezelfde zorg wel/niet gedeeld wordt.
Dit kan o.a. gebeuren door het invullen van een observatie lijst. De informatie die beide
partijen verzameld hebben wordt, indien ouders toestemmen, uitgewisseld en beoordeeld.
Op basis van de bevindingen wordt vastgesteld of er hulp nodig is voor het kind en/of de
ouders.
Vervolg stappen als de zorg gedeeld wordt.
Indien vastgesteld wordt dat het Elfje en het consultatiebureau de zorg met elkaar delen,
wordt in gezamenlijk overleg afgesproken wie welke vervolg stap zet.
Mogelijkheden zijn:
Op het Elfje wordt extra inzet gedaan bijv. opstellen van gericht handelingsplan, inschakelen
van een zorg coördinator.
Vanuit het consultatiebureau wordt extra inzet gedaan bijv. ondersteuning thuis d.m.v.
huisbezoeken.
Er vindt een verwijzing plaats voor nadere diagnostiek of verzoek om hulp.
Contact met ouders
Als ouders wordt geadviseerd om het kind voor hulp elders aan te melden, wordt
afgesproken of het consultatiebureau of het Elfje dit advies met ouders bespreekt en de hulp
regelt.
Indien er geen ingang naar de ouders is ( bijv. omdat zij de zorg niet (h)erkennen) maar
ouders hebben wel toestemming gegeven voor contact tussen consultatiebureau en Elfje,
dan wordt in gezamenlijk overleg bekeken en afgesproken welke mogelijkheden een ieder
nog heeft. Het kan zijn een aanmelding voor jeugd en gezin, het consultatiebureau kan ook
extra gesprekken met ouders voeren, of melding doen bij AMK.( veilig thuis).
Vervolg stappen als de zorg onderling niet gedeeld wordt
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Indien vastgesteld wordt dat het Elfje en consultatiebureau de zorg niet delen, vindt hierover
wel overleg met elkaar en de ouders plaats. Degene die wel zorg heeft kan dan alsnog
besluiten vervolg stappen te nemen.

Verwijzing en doorgeven van informatie
Indien aanmelding bij of verwijzing naar elders gedaan wordt, gelden de volgende afspraken:
- Het streven is om zowel informatie vanuit het Elfje (observatie) als het
consultatiebureau door te geven. Degene die de aanmelding/verwijzing op zich
neemt zal hier het initiatief in nemen.
- De informatie wordt rechtstreeks doorgegeven aan de instelling waar naar verwezen
is, tenzij anders wordt afgesproken.
Terug koppeling
Indien er sprake is van vervolgstappen is de persoon die dit regelt tevens verantwoordelijk
voor terug koppeling aan de ander. In het contact tussen het Elfje en consultatiebureau
waarin afspraken over eventuele vervolg stappen wordt gemaakt, wordt eveneens
afgesproken op welke termijn terug koppeling plaats vindt. Indien ouders aangeven dat zij
niet willen dat verdere informatie terug gekoppeld wordt, wordt deze boodschap
doorgegeven aan de ander.
Er kan ook een terugkoppeling zijn, indien er nog geen “nieuws” is.

Mentor:
Elk kind heeft bij ons een eigen mentor.
Bij de start van de opvang krijgt elk kind een mentor toegewezen. Wie de mentor van uw
kind is krijgt u te horen op de dag dat uw kind voor het eerst bij ons komt wennen. Ouders
worden tijdens de intake al geïnformeerd over het mentorschap. De mentor van het kind is
hoofdzakelijk het aanspreekpunt voor zowel kind als ouders. Elke pedagogisch medewerker
houdt de emotionele veiligheid, het welbevinden en ontwikkeling van ieder kind in de gaten,
maar de mentoren volgen hun kinderen in het bijzonder. Dit doen wij met de methode
“kijk”. Zij zorgt ervoor dat de ontwikkeling gedocumenteerd wordt en voert
oudergesprekken. Wij geven onze bevindingen, overdracht aan u mee en u draagt er zelf
zorg voor dat het bij school en NSO terecht komt.
De ontwikkeling van de kinderen wordt structureel gevolgd, twee keer per jaar observeert
de mentor haar kinderen. Naar aanleiding van de observaties en bevindingen volgt er een
gesprek met de ouders. Leidsters krijgen de mogelijkheid hier extra scholing voor te volgen.
Baby’s:
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Alle kinderen hebben een eigen mentor, baby’s hebben twee vaste verzorgers per week.
Wij hopen op deze manier de best mogelijke zorg te geven en het beste uit uw kind te halen.

Opleidingsplan:
Permanente scholing van leidsters
Om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden volgen wij de nodige trainingen, zoals bv. taal
en interactievaardigheden, observeren en andere verdiepingscursussen. Ook volgen onze
leidsters een training om met baby’s te werken, werken met baby’s vraagt om specifieke
expertise.
Elke vaste leidster is in het bezit van een diploma: BHV en EHBO, kinder- EHBO en
huiselijk geweld.
*Vanaf 2019 gaan wij werken met een HBO coach die de pedagogisch leidsters aanstuurt.
De pedagogisch coach draagt actief bij aan verbetering van de didactische en pedagogische
kwaliteit op de werkvloer en daarmee aan de ontwikkeling van de kinderen.
Geeft beleidsmatige adviezen waardoor zowel de interne als externe procedures verbeteren/
optimaliseren. Zij geeft advies en ondersteuning aan pedagogisch medewerkers bij ontwikkel
– en/ of opvoedingsvragen in voorkomende situaties. De pedagogische coach is adviserend en
regie voerend.
Vier ogen principe:
In verband met het 4-ogen principe dienen er altijd 2 leidsters op de groep aanwezig te
zijn.
Uitzondering hierop zijn:
Leidsters werken altijd in twee- of drietal.
Wij werken met het aantal leidsters en kinderen volgens de beroepskracht kind ratio( BKR), de
rekentool, www.1ratio.nl. vanaf januari 2019 gelden er nieuwe regels en berekenen wij volgens de
nieuwe methode rekenhulp IKK. Er zijn uitzonderingen wanneer wij van het aantal in te zetten
beroepskrachten mogen afwijken, deze staan hier onder vermeld. De meeste kinderen komen rond
8:15, daarom kan 1 leidster rustig opstarten met gemiddeld 3/4 kinderen op de dag(en) dat wij met 2
leidsters werken. De dag dat wij met 3 leidsters werken, komt de 2e leidster om 8:00 en de 3e
leidster om 8:30.

Afwijken van BKR is mogelijk bij inzet van 2 leidsters volgens de BKR:
Van 7.45-8.15 op maandag, woensdag en donderdag. Start 1 leidster.
Van 7:45-8;00 op dinsdag. Start 1 leidster. 3e leidster start 8:30.

6

Van 7:45-8:30 op vrijdag. Vrijdag bestaat onze groep uit 7 kinderen die vrij laat komen en komt de 2e
leidster om 8:30.
Van 13.15-14.15 tijdens de pauze.
Op dinsdag is dit van 13:15-14:45 omdat we met 3 leidsters werken.
Van 17.15-17.45
Tezamen maximaal: 3 uur
Afwijken van BKR is mogelijk bij inzet van 3 leidsters volgens de BKR:
Van 7.45-8.45 en
Van 13.15-14.45
Van 17.15-17.45
Tezamen maximaal: 3 uur
Op alle andere tijden dat het kdv geopend is wordt niet afgeweken van de BKR volgens de rekentool
en wordt minimaal de helft van het aantal benodigde beroepskrachten ingezet.

Wanneer wij met 3 leidsters werken kan er 1 leidster de ruimte verlaten tijdens haar pauze. Buiten
deze tijden zal er nooit afgeweken worden van het aantal leidsters op de groep. Op ons planbord
en op de deur naar de keuken kunt u ook onze tijden inzien. Wij werken altijd volgens de
rekenmethode van de overheid, BKR. De omschreven pauze, start- en eindtijd zijn de uitzondering
volgens de 3-uurs regeling
`
Jaarlijks worden kinderopvang organisaties gecontroleerd, het inspectierapport wordt door de GGD
op internet geplaatst, ook staat het rapport op de website van kinderdagverblijf het Elfje.
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