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HDO IJdoorn vanaf augustus 2019 verzorgd door KinderRijk 
De praktische uitvoering van de pedagogische werkwijze die voor augustus 2019 werd gehanteerd 
wordt ook in de beginfase van KinderRijk halve dagopvang IJdoorn gevolgd. De pedagogisch 
medewerkers en de kinderen zijn gewend aan deze werkwijze. Daarom is een groot gedeelte van de 
het pedagogisch werkplan IJdoorn (Combiwell en IJdoornschool) integraal overgenomen. 
Er wordt vanaf augustus 2019 gezamenlijk met de pedagogisch medewerkers vorm gegeven aan een 
pedagogische werkwijze waarin ook de KinderRijk werkwijze is verweven. 
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1. Onze visie op pedagogiek  
 
KinderRijk verRijkt samen met kinderen hun wereld, door ruimte te geven aan de magie van het 
ontdekken en creëren.  

 
Bij KinderRijk is iedereen welkom. Door een omgeving te bieden waarin spelen, leren, ontdekken en 
experimenteren samenkomen, kunnen kinderen hun talenten ontwikkelen en bouwen zij 
zelfvertrouwen op. We ondernemen zoveel mogelijk verschillende activiteiten waarbij kinderen op een 
speelse manier uitgedaagd worden hun grenzen te verleggen en met eigen ideeën te komen. Iedere 
dag is er iets nieuws om samen te ontdekken, zijn er kleine en grote magische momenten die zorgen 
voor plezier. 
 
Wij halen de wereld van buiten naar binnen en verrijken zo de blik van kinderen, waarbij er aandacht 
is voor de eigenheid van ieder kind. Wij leren kinderen om verantwoordelijkheid te nemen voor de 
omgeving, zowel binnen de eigen groep als daarbuiten. Levenslang leren is voor ons een 
vanzelfsprekendheid. 

 
Naast deze locatiespecifieke pedagogische werkwijze is ook het pedagogisch beleid van KinderRijk 
van toepassing. 
 

2. Ontwikkeling kind 
 

Mentor 
Bij HDO IJdoorn heeft ieder kind een mentor. Bij Piramide spreken we over tutors en tutor-kinderen. 
Dit betekent dat ieder kind binnen de groep wordt gekoppeld aan één van de vaste pedagogisch 
medewerkers. De mentor/tutor speelt een belangrijke rol voor het kind binnen de groep, tussen mentor 
en kind wordt een versterkte band opgebouwd waardoor het kind de mentor meer als 
vertrouwenspersoon zal ervaren. De mentor is tevens het vaste aanspreekpunt voor de ouders, 
waardoor er tussen ouders en mentor tevens een vertrouwensrelatie zal ontstaan wat de plaatsing van 
het kind ten goede zal komen. 
 
Kindvolgsysteem 
Op HDO IJdoorn wordt er gewerkt met het digitale observatiesysteem van Kijk!. Hier wordt de 
ontwikkeling van het kind op overzichtelijke wijze in kaart gebracht. Dit overzicht wordt gebruikt voor 
het jaarlijkse oudergesprek en voor de warme overdracht naar de school.  
 
Als er zorgen zijn over je kind, dan wordt dit altijd met jou als ouder besproken. Ook wordt de 
locatiemanager geïnformeerd.  
 
Zorg en advies 
De locatiemanagers en pedagogisch medewerkers zijn pedagogisch geschoold en kunnen je vragen 
beantwoorden. Zij kunnen je verder helpen met eventuele doorverwijzing of advies. KinderRijk is geen 
hulpverlenende organisatie, maar heeft contacten met de juiste instanties (denk aan het ouderkind-
centrum, VTO team, medisch opvoedkundig centrum of een logopedist). Ook kan KinderRijk in 
samenwerking met externe organisaties afspraken maken over specifieke zorg voor je kind tijdens de 
opvang. Dit gaat altijd in overleg en met instemming van jou als ouder en afspraken hierover worden 
schriftelijk vastgelegd. Daarnaast begeleidt en ondersteunt de locatiemanager het team door in 
teamoverleg en kindbesprekingen af te stemmen over de beste aanpak. 
 
Wij werken nauw samen met de IJdoornschool. Er is overleg en samenwerking met de 
ouder/kindadviseur van de school. Voor advies of ondersteuning kunnen ouders worden 
doorverwezen worden naar deze ouder/kindadviseur.                                                                                            
Daarnaast werken wij het ouderkind-centrum. Een groot deel van de kinderen zijn via het OKC 
verwezen naar onze VVE halve dagopvang. Dit zijn de zogenaamde doelgroepkinderen.  
 
Bij een vermoeden van huiselijk geweld, mishandeling of misbruik geldt een andere aanpak. Wij 
volgen de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, zoals uitgegeven door de 
brancheorganisatie kinderopvang. Alle medewerkers worden getraind in het herkennen van en 
omgaan met een vermoeden van huiselijk geweld, mishandeling of misbruik. Bij KinderRijk zijn 
aandachtfunctionarissen aangewezen die medewerkers en locatiemanager kunnen bijstaan bij vragen 
over dit onderwerp.  
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Met pedagogisch inhoudelijke vragen kan je altijd terecht bij de medewerkers op de vestiging en bij de 
locatiemanager. 
 
Persoonlijke ontwikkeling kind 
De voorschool besteedt aandacht aan de ontwikkelingsaspecten van peuters. Per ontwikkelingsaspect 
wordt beschreven hoe er mee om gegaan wordt: 
 

De taalontwikkeling 
Om kinderen meer kansen te geven op succes, is taalontwikkeling van cruciaal belang. Taal gebruik je 
om te praten, taal heb je nodig om gevoelens te uiten en taal leert je te denken. De pedagogisch 
medewerkers zijn de hele dag bezig om de taalontwikkeling van peuters te stimuleren.  
Op de kinderopvang met VVE komen veel peuters binnen met weinig tot geen beheersing van de 
Nederlandse taal. Dit maakt het communiceren met peuters vaak lastig. 
Om het taalgebruik in de volle breedte optimaal te kunnen bevorderen, is het belangrijk dat 
pedagogisch medewerkers over specifieke didactische kennis en vaardigheden beschikken.  
De meeste pedagogisch medewerkers hebben indertijd de training Taal en VVE gevolgd met als doel: 
het vergroten van de kennis en vaardigheden op het gebied van Taal en Taaldoelen van de 
pedagogisch medewerkers en de leerkrachten, waardoor zij taalvaardigheden van de kinderen nog 
beter kunnen stimuleren.  
De vaardigheden worden dagelijks in de praktijk gebracht. 
 
Zelfstandigheid en zelfgevoel 
Een peuter ontwikkelt steeds meer zijn zelfgevoel en zelfstandigheid. Ze komen steeds meer voor 
zichzelf op en werken voor het eerst niet meer altijd mee. En krijgen steeds meer belangstelling voor 
andere kinderen, maar hebben nog niet altijd de sociale vaardigheden om goed samen te spelen.  
Wij proberen daarom de conflicten en uitdagingen vanuit het gezichtspunt van het kind te bezien. En 
wij geven het kind enige controle over een situatie: wij laten het een kleine maar echte keuze maken. 
Vaak gebeurt het dat een kindje komt vragen of hij/zij op de fiets mag, waar op dat moment een ander 
kindje op zit. Wij stimuleren de kinderen altijd om zelf te vragen of zij zo meteen op de fiets mogen. 
Wanneer kinderen iets zelf doen belonen wij hen door hen te prijzen, een aai over de bol te geven wij 
moedigen kinderen aan om hen te motiveren en stimuleren. Wij laten kinderen eerst zelf dingen 
proberen, zoals bijv. het maken van een puzzel of het aantrekken van een jas. Als het echt niet lukt 
dan helpen wij. 
De peuters blijven gedurende de voorschooltijd in het lokaal. Alleen bij het buitenspelen verlaten zij 
onder begeleiding het lokaal. 
 
De sociale ontwikkeling 
Wij stimuleren de contacten onderling en leren kinderen ook welke wijze ze contact kunnen leggen 
met elkaar, maar ook hoe ze respect kunnen hebben voor elkaar als de dingen misschien anders 
lopen dan ze van te voren verwacht hadden. Bijvoorbeeld als ze willen meespelen, maar de ander dat 
niet wil. Zo leren ze rekening houden met anderen.  Wij helpen de kinderen bij het voorkomen en 
oplossen van problemen. Dat doen we door de kinderen bij ons te roepen en ieder zijn verhaal te laten 
doen, uit te leggen wat er gebeurd is. Samen naar een oplossing zoeken.  
We laten kinderen wennen aan het idee dat je problemen op kunt lossen door bijvoorbeeld om de 
beurt iets te doen.  
 
De emotionele ontwikkeling 
Ons handelen wordt  niet alleen bepaald door wat wij voelen, maar ook doordat we dingen kunnen 
overdenken en overwegen. Dat kunnen we kinderen dus ook leren. Wij geven de ruimte aan het uiten 
van emoties en wij  helpen de peuters met het herkennen en benoemen van emoties die worden 
opgeroepen door een bepaalde situatie of gebeurtenis. Wij leggen deze dan ook op een begrijpelijke 
wijze aan de kinderen uit. Het krijgen van inzicht gaat zich dan ontwikkelen. Spelletjes waarbij gedaan 
wordt alsof gebruiken wij als hulpmiddel bijvoorbeeld in aansluiting op een voorgelezen boek of 
gebeurtenis. Uiteraard komt dit ook bij de piramide thema’s aan de orde.  
 
De creatieve ontwikkeling 
Wij vinden het stimuleren van deze ontwikkeling belangrijk omdat  je met creativiteit uiting kunt geven 
aan wat er in je leeft. Creatief zijn  kan op veel manieren: oplossingen bedenken, zingen, verhalen 
vertellen, dansen en knutselen. Aan al deze vormen van “creatief zijn” besteden wij veel tijd en 
aandacht vaak ook gekoppeld aan het thema van Piramide (zie bovenstaand schema). Samen 
plezierig bezig zijn is voor ons belangrijker dan het resultaat. Bijvoorbeeld tijdens thema huis hebben 
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wij de speelzaal geheel veranderd in een nog meer huiselijke sfeer. Dit hebben wij gedaan met 
knutselwerkjes van de kinderen. Ook spelen wij toneelstukjes alsof wij thuis op de bank zitten en er 
gekookt moet worden. Met de voorschool bezoeken wij regelmatig een peutervoorstelling. 
Juist omdat onze kinderen wonen in een stedelijke omgeving zullen we vaak de natuur opzoeken. We 
zetten de deur tussen school en de wereld open en halen buiten naar binnen. Dit doen we door bv. 
het maken van een herfstwandeling, het ervaren van de verschillende seizoenen, een uitstapje naar 
Artis, verkenning van de wijk ( de natuur, de bouw van de huizen/gebouwen). We gebruiken 
verschillende materialen van buiten (takjes, veren, steentjes, zand etc.) om creatieve werkjes mee te 
maken. 
 
De cognitieve ontwikkeling 
De ontwikkeling van het denkvermogen kan gestimuleerd worden door verschillende soorten spel. 
Leren denken geeft kinderen het plezier van het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en het zelf 
maken van iets; iets creëren. 
De Piramide methode heeft een aantal speciale uitwerkingen voor kinderen die een extra steun nodig 
hebben zoals taalstimulatie, extra spel of tutoring d.m.v. observeren en toetsing het niveau bepalen. 
Wij begeleiden kinderen die nog niet zelfstandig zijn, stimuleren en ondersteunen hen, door steeds 
meer taken op verschillende niveaus met hen uit te voeren. 
 
De motorische ontwikkeling                                                                                                                                  
Wij zijn dagelijks doelgericht bezig met de motorische ontwikkeling. De grove motoriek stimuleren wij 
middels het spelen met lego, blokken, klimrek etc. Als het weer het toelaat gaan wij naar buiten. De 
fijne motoriek stimuleren wij middels activiteiten als kralen rijgen, knippen etc. 
 
 

3. VVE 
 
De IJdoornschool heeft de keuze gemaakt voor het ontwikkelingsprogramma 
Piramide. De Piramide is een totaalmethode. Acht ontwikkelingsgebieden worden 
geïntegreerd in projecten aangeboden. Binnen deze projecten, die enkele weken 
duren, verkennen kinderen aansprekende thema’s. Hierbij nodigt een uitdagende 
speel-leeromgeving de kinderen uit om te spelen en zelfstandig te leren. Waar nodig 
kunnen pedagogisch medewerkers en leerkrachten ondersteuning bieden. In de 
kringactiviteiten nemen de pedagogisch medewerkers of leerkrachten meer initiatief 
om kinderen de thema’s te laten ontdekken. Het cursorisch programma biedt materiaal om gericht aan 
een bepaald ontwikkelingsgebied te werken. Voor kinderen met een achterstand is het 
tutorprogramma ontwikkeld.  

 

Projecten 
De Piramide-methode bestaat uit projecten. Een project duurt op school ongeveer drie weken en is 
opgebouwd rond een thema, bijvoorbeeld 'herfst' of 'wonen'. Vanaf januari 2018 werkt de 
kinderopvang met VVE met thema’s die 6 weken duren. Ook binnen een project is er een opbouw in 
moeilijkheid. Eerst worden eenvoudige en concrete materialen en activiteiten aangeboden. Deze 
worden steeds moeilijker en abstracter zodat de kinderen zich op een optimale manier kunnen 
ontwikkelen. In ieder project staat een ontwikkelingsgebied centraal. De andere 
ontwikkelingsgebieden werken ondersteunend. 
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Een Piramide project bestaat uit een mix van drie programma’s: 
1. Spelprogramma 
De pedagogisch medewerker past de speelleeromgeving aan het nieuwe thema aan. Zo krijgen de 
kinderen nieuwe impulsen tijdens het zelfstandig spelen en leren in de hoeken. 
 
2. Groepsprogramma 
De kinderen verkennen het nieuwe thema in groepsverband onder begeleiding van de pedagogisch 
medewerkers. In de hoeken kunnen ze deze activiteiten zelfstandig of in groepjes verwerken. 
 
3. Tutorprogramma 
Kinderen die daarvoor in aanmerking komen, krijgen extra begeleiding van de tutor. 
Bovendien wordt er met behulp van (de KIJK) groepsplannen op opbrengstgerichte wijze gewerkt. Er 
wordt in subgroepjes aan specifieke doelen uit 4 verschillende domeinen (taal, rekenen, sociaal-
emotioneel, motoriek) gewerkt, afgestemd op het niveau van dit groepje. Welk domein wordt gekozen 
hangt af van het onderwerp van het thema en de onderwijsbehoeften van de groep. De 
groepsplannen zijn altijd gekoppeld aan de Piramide methode.  
 

1. Welkom 
2. Mensen 

3. Eten en drinken 
4. Herfst 
5. Ziek en gezond 
6. Feest 
7. Kleding 

8. Kunstschatten 

9. Wonen 
10. Lente 

11. Verkeer 

12. Zomer 

 
Volgorde van de thema’s kan wisselen, i.v.m. actualiteit, maar wordt voor een jaar vastgesteld in 
overleg tussen voorschool en vroegschool. 
 
Vernieuwde Piramide 
Sinds 7 jaar wordt er gewerkt met Vernieuwde Piramide. Er is daarmee een groot aantal 
veranderingen aangebracht, waaronder het structureel coöperatief leren, meer ruimte voor 
differentiatie, aandacht voor pientere kinderen. 
 
De thema’s als context voor de woordenschataanpak in vernieuwde Piramide  
De thema’s vormen het uitgangspunt voor de woordenschat en de context voor de begrippen. De 
woorden die bij een thema passen, maar niet in de themateksten voorkomen en er toch logisch bij 
horen, zijn voorzien van extra teksten en versjes. Er is daarbij onderscheid gemaakt tussen 
basisbegrippen, extra begrippen, contextbegrippen en vertaalde basisbegrippen. De begrippen komen 
meerdere keren terug, zowel in activiteiten als in reflectie op activiteiten. De basisbegrippen worden 
dus op meerdere plekken in het thema/het project nadrukkelijk aangeboden voor een natuurlijke 
herhaling. 
 
Controlelijst 
Op de controlelijst beheersing basisbegrippen in de handleiding kan de pedagogisch 
medewerker/leerkracht, bij kinderen waarbij zij dat in beeld wil hebben, bijhouden of een kind de 
basisbegrippen receptief en/of productief beheerst. Het gaat daarbij niet alleen om een 
“woordenschattoets”, maar om observaties in een natuurlijke setting tijdens het spelen en werken. 
Deze lijst kan ook gebruikt worden bij tutoring om de ontwikkeling van de woordenschat van 
individuele (tutor)kinderen in het thema te volgen. 
 
De overgang naar de basisschool 
Voor het creëren van optimale ontwikkelingskansen is het van belang dat de overgang van de 
voorschool naar de basisschool goed verloopt. Dit betekent concreet: de overdracht van gegevens 
over de ontwikkeling van het kind richting onderwijs met toestemming van de ouders. Wij maken 
gebruik van een Amsterdams Uniform Overdrachtsformulier.  
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Tijdens het exitgesprek met de ouders bespreken wij die overdracht. Ouders kunnen tekenen voor 
overdracht van het dossier naar de basisschool.  Als het een andere basisschool betreft dan 
aangesloten bij de voorschool dan worden de KIJK! gegevens doorgenomen en doorgestuurd. 
De overdracht van zorgkinderen gebeurt, met medeweten van de ouders, naar de IB’ er van de 
basisschool zodat deze de zorg over kan nemen. 
De pedagogisch medewerkers houden nauwkeurig de kindgegevens bij in een kinddossier en in het 
digitale observatiesysteem KIJK! Hierin wordt de ontwikkeling op overzichtelijke wijze in kaart 
gebracht. De registraties vanuit het observatiesysteem worden ook gebruikt bij de warme overdracht 
naar de basisschool.  
Vanaf januari 2016 zijn de CITO toetsen vervangen door de KIJK! registraties. De registraties worden 
met de ouders besproken en worden overgedragen aan school. 
 
 

4. Groepsindeling 
 
Op halve dagopvang HDO IJdoorn kunnen per dag maximaal 16 kinderen worden opgevangen. De 
groep is als volgt samengesteld: 
 

Naam groep Soort groep Leeftijd* Max. aantal kinderen Aantal 
medewerkers  
per dag 

Groep 1 Halve dagopvang 2 - 4 jaar 16 2 

Groep 2 Halve dagopvang 2 - 4 jaar 16 2 

*Het kan bij uitzondering voorkomen dat kinderen van een andere leeftijd op de genoemde groep 
geplaatst zijn. 
 
Wanneer er (tijdelijk) meer of minder kinderen op een groep zijn dan aangegeven in deze tabel, kan 
het zijn dat er ook meer of minder pedagogisch medewerkers worden ingezet. Er staan nooit twee 
invalmedewerkers tegelijk op één groep, waar nodig wordt gewisseld met een vaste medewerker.  
 
 

5. Dagindeling 
 
HDO IJdoorn heeft een duidelijke dagindeling en vaste rituelen, die kinderen heel snel houvast en 
vertrouwen geven.  
De dagindeling gebeurt aan de hand van dagritmekaarten. De dagritmekaarten geven aan (via 
plaatjes) wat we allemaal gaan doen op de dag. Bijvoorbeeld. een plaatje met spelen, eten en drinken, 
plassen, buitenspelen en gedag zeggen. Er zit een vinger bij, die van plaatje naar plaatje gaat van het 
begin van een dagdeel tot het eind van een dagdeel. Voor de kinderen geeft dit veel informatie en ze 
weten zo wat er gaat gebeuren. Dit biedt veel structuur. 
Het programma voor beide groepen ziet er in grote lijnen als volgt uit: 
 

Tijd Activiteit 

08.30-09.00 uur Binnenkomst ouders en kinderen. Ouders doen een kleine activiteit met hun 
kinderen en nemen afscheid. 

09.00-09.20 uur Grote kring, kringgesprek 

09.20-10.00 uur       Vrij spelen en doelgerichte activiteiten in kleine groep 

10.00-10.10 uur Opruimen met muziek 

10.10-10.30 uur Fruit eten 

10.30-10.45 uur Verschonen en toiletbezoek 

10.45-11.30 uur Buiten spelen en bewegingsactiviteiten 

11.30-11.40 uur Opruimen met elkaar, jassen ophangen, handen wassen 

11.40-12.00 uur Vrij spelen en doelgerichte activiteiten in kleine groep 

12.00-12.15 uur Toiletbezoek, handen wassen, activiteit: voorbereiden lunch 

12.15-12.45 uur Lunchen met elkaar 

12.45-13.00 uur Vrij spelen of naar buiten 

13.00-13.10 uur Tussendoor verschonen voor de kinderen naar huis gaan 

13.10-13.30 uur Kinderen worden opgehaald, overdracht, afscheid nemen 

 
Met mooi weer wordt er meer buiten gespeeld en een heel enkele keer kijken de kinderen (Piramide) 
televisie met betrekking tot het thema of is er een verjaardag of andere feestje. Dit is een globale 
dagindeling van de voorschool. 
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Brengen en halen                                                                          

• Brengen: bij het brengen is het de bedoeling dat de ouders minimaal tien minuten met hun 
kindje een puzzel maken of boekje lezen, zodat ze in die tien minuten het kind kunnen 
voorbereiden op het weggaan. Ook zijn deze tien minuten voor één op één aandacht, waar vaak 
thuis ‘s ochtends geen tijd voor is.  

• Halen: we sluiten het dagdeel gezamenlijk af met het liedje “wij gaan naar huis  toe” en wachten 
in de kring op de ouders (bij mooi weer worden de kinderen buiten opgehaald). 
Bij bijzondere gebeurtenissen vragen wij de ouders even apart naar binnen om daar de overdracht 
te doen. 

De kinderen mogen alleen gebracht en gehaald worden door kinderen/personen boven de 12 jaar. Bij 
de intake wordt duidelijk verteld dat de ouders moeten aangeven wie de peuter komt ophalen. Wij 
geven de peuters niet mee aan kinderen/personen die bij ons niet bekend zijn of waarvan ons vooraf 
niet verteld is dat deze kinderen/personen de peuter komt ophalen. 
 
 

6. Medewerkers 
 
Op HDO IJdoorn zijn de medewerkers minimaal MBO gediplomeerd. De locatiemanager is HBO 
opgeleid. Ook kunnen er stagiairs aanwezig zijn. Voor meer informatie over ons personeelsbeleid kijk 
je op onze website.  
 
Voor alle HDO locaties van KinderRijk geldt dat de pedagogisch medewerkers ten minste de 
Basistraining VVE hebben gevolgd. Daarnaast moeten zij voldoen aan de Amsterdamse taalnorm: 
niveau 3F voor spreekvaardigheid en lezen en niveau 2F voor schrijven.  
De Basistraining VVE is gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het 
bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Om met name 
kinderen waarvan Nederlands niet de eerste taal is extra te stimuleren is het van belang dat de 
pedagogisch medewerkers onder meer in staat zijn om de kinderen een taalrijke omgeving aan te 
bieden door activiteiten talig te maken. Dit vereist een zeker (taal)niveau. 
 
Bij de ingang van de groep is informatie te vinden over wie die dag op de groep van je kind werkt.  
 
Voor de stagiairs geldt dat zij niet formatief ingezet worden. Dat betekent dat zij altijd extra aanwezig 
zijn, naast de pedagogisch medewerkers. Stagiairs zijn nog lerende, wat inhoudt dat zij al naar gelang 
de behaalde competenties naast de pedagogisch medewerker meehelpen met de uitvoering van de 
taken. In de eerste fase van de stage moet daarbij vooral worden gedacht aan organisatorische taken, 
zoals het bereiden van fruit, schoonmaken, klaarzetten en opruimen van spelactiviteiten, etc. 
Gedurende het leerproces zal de stagiair steeds meer betrokken worden bij het begeleiden van de 
kinderen op gebied van verzorging en activiteiten. Tenslotte zal de stagiair in de laatste fase ook 
(onder begeleiding) taken uitvoeren die betrekking hebben op oudercontacten, observaties van 
kinderen en overdracht. Vanaf het tweede leerjaar is het mogelijk de stagiairs incidenteel formatief in 
te zetten, bijvoorbeeld bij ziekte of vakanties van vaste medewerkers. Dit wordt alleen gedaan als 
zowel de praktijkbegeleider van KinderRijk als de schoolbegeleider van mening zijn dat de stagiair 
inmiddels voldoende voortgang heeft geboekt en aan de benodigde competenties voldoet.  
 
Ondersteuning 
Om er voor te zorgen dat de werkzaamheden van de pedagogisch medewerkers zoveel mogelijk zijn 
gericht op de kinderen, kunnen de pedagogisch medewerkers bij hun werkzaamheden worden 
ondersteund door de locatiemanager, stagiairs en de medewerkers van het Service centrum. Tevens 
wordt er gebruikt gemaakt van een schoonmaker, boodschappenbezorgdienst en diverse leveranciers, 
waardoor de tijd van de pedagogisch medewerkers optimaal wordt besteed aan de kinderen. 
 
Achterwachtingregeling  
Het komt niet voor dat een medewerker alleen is op de locatie.  
 
Vierogen- en orenprincipe 
Een pedagogisch medewerker is in principe niet alleen met één of meerdere kinderen binnen of 
buiten, zonder dat iemand hem/haar kan zien en/of horen. Op HDO IJdoorn wordt structureel met 
twee pedagogisch medewerkers gewerkt. Als er minder kinderen zijn (minder dan 8) dan mag 1 
pedagogisch medewerker alleen werken. Er zijn dan altijd in de naastgelegen groep wel 1 of 2 

http://www.kinderrijk.nl/
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pedagogisch medewerker aanwezig. Bij HDO IJdoorn is het vierogen- en orenprincipe tevens 
gewaarborgd door de volgende maatregelen: 
 

Plaats  Maatregel ter bevordering van zichtbaarheid en 
hoorbaarheid  

Groep  Deuren hebben een groot raam.  

Toilet- en verschoonruimtes  Deze zijn aansluitend aan de groep, gescheiden met een raam 
en deur met glas. De deur staat open.  

Hal/gang  Op de gang zijn aansluitend lokalen van de school en de 
buitenschoolse opvang, waardoor er altijd anderen zicht hebben 
op de groep.  

Buitenruimte  De buitenruimte is via de gang bereikbaar vanuit de halve 
dagopvang groep.  

Overige ruimtes  Bij uitzondering mogen kinderen onder begeleiding van een 
pedagogisch medewerker in overige ruimtes komen. Meestal is 
dit om een pedagogisch medewerker te ‘helpen’, bijvoorbeeld 
met het halen van iets of om deel te nemen aan een activiteit. 
Deze ruimtes hebben ook allemaal deuren met een glazen 
raam. Voor alle ruimten geldt dat kinderen nooit alleen met een 
pedagogisch medewerker zijn zonder hoorbaar en/of zichtbaar 
te zijn voor andere medewerkers.  

 

 

7. Veiligheid & Gezondheid 
 
Bij HDO IJdoorn besteden we veel aandacht aan veilige en gezonde opvang. Wij brengen grote en 
kleine risico’s in kaart, nemen preventieve maatregelen en leren kinderen waar mogelijk om te gaan 
met hun eigen veiligheid. Een voorbeeld hiervan is: de voordeur heeft een hoge deurklink en is altijd 
op slot. Dit is verder uitgewerkt in de werkwijze veiligheid en gezondheid. 
 
Onder het bieden van veiligheid verstaan wij ook het bieden van een veilige basis, een ”thuis” waar 
kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn. 
Binnen de groep moeten kinderen zich veilig en op hun gemak voelen, zichzelf durven zijn,  zich 
geaccepteerd voelen en vertrouwen in zichzelf en anderen kunnen hebben.  
Dit willen we bereiken door: 

• Kinderen het gevoel te geven dat ze welkom in de groep zijn 

• Als pedagogisch medewerker belangstelling te tonen in wat ze thuis hebben gedaan of 
meegemaakt  

• Een luisterend oor zijn, zeker als het wat moeilijker gaat  

• Troost en veiligheid bieden zijn vanzelfsprekend bij verdriet  

• Wij geven de ruimte aan het uiten van emoties 

• Ook veel plezier met elkaar hebben vinden wij belangrijk 

• Wij noemen de kinderen bij de naam en maken oogcontact als wij tegen hen praten 

• Wij hebben respect voor ieder kind, zoals het is, dat betekent dat wij de leuke, maar ook de minder 
leuke kanten accepteren en het kind positief benaderen 

• Wij begeleiden kinderen bij activiteiten die het kind moeilijk vindt 

• Wij stimuleren kinderen bij het ondernemen van nieuwe activiteiten 

• Kinderen worden uitgenodigd om mee te doen aan activiteiten  

• De activiteiten zijn afwisselend in groepsverband of met kleine groepjes, individueel of middels 
kringgesprekken  

• Naast de geplande activiteiten is voldoende ruimte voor vrij spel, zowel binnen als buiten 

• Door voldoende tijd te nemen voor het wennen. De ouders blijven de eerste keer samen met hun 
kind. Het kind gaat samen met de ouder de ruimte verkennen. Wanneer een kind erg veel moeite 
heeft de ouder  te laten gaan, dan wordt er afgesproken dat de ouder na een uurtje terugkomt. 
Steeds wat langer, tot het kind tot 13.30u kan blijven. Wij troosten het kind dat huilt, omdat z’n 
moeder weg is gegaan, door hem op schoot te nemen. Wij vertellen dat het naar is dat z’n 
moeder/vader weg is maar wij vertellen ook dat zij/hij weer terugkomt. Wij lezen een boekje voor of 
leggen een puzzel. Sommige kinderen willen niet getroost worden, dan houden wij op een 
afstandje contact. Wij laten onze manier van troosten dus sterk afhangen van datgene wat een 
kind graag wil. 
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Calamiteiten 
Bij calamiteiten kunnen de pedagogisch medewerkers via de locatiemanager een beroep doen op hun 
collega’s uit één van de andere vestigingen. Bij afwezigheid van de locatiemanager is er een 
achterwacht beschikbaar. Er zijn werkinstructies over het handelen bij calamiteiten. 
 
BHV en Kinder-EHBO 
Op de vestiging zijn medewerkers opgeleid tot bedrijfshulpverlener (BHV-er). Er zijn tevens 
medewerkers getraind in het verlenen van Kinder-EHBO. Gedurende de gehele dag is er tenminste 
één medewerker aanwezig met een BHV- en een Kinder-EHBO certificaat. 
 
Voeding 
KinderRijk volgt de actuele richtlijnen van het Voedingscentrum en de adviezen van de faculteit 
gezondheidswetenschappen van de VU. Dit betekent een gevarieerd, natuurlijk voedingsaanbod met 
beperkt gebruik van verzadigd vet, suiker en zout en veel groente en fruit. 
De kinderen krijgen water, thee of melk en fruit en een gezonde lunch aangeboden.                                                                                                                         
Wij leren de kinderen om netjes te eten (kleine hapjes). Daarnaast leren we de kinderen om eerst hun 
mond leeg te eten voordat zij gaan praten. En om netjes te wachten op de andere kinderen voordat wij 
van tafel gaan. 
Snoep en chips mogen nooit meegenomen worden. 
 
Verjaardag en traktaties 
Als het kind zijn of haar verjaardag op de voorschool wil vieren, wordt het uitgebreid gevierd met 
zingen, dansen, muziek maken, een mooie muts en een cadeautje en de jarige mag uitdelen. We 
hanteren een gezond traktatiebeleid. Wij vertellen de ouders altijd dat een traktatie gezond moet zijn. 
Er is een map aanwezig waar allerlei ideeën en suggesties in staan voor gezonde traktaties. Ouders 
worden ook altijd uitgenodigd om bij het vieren van de verjaardag aanwezig te zijn. 
 
 

8. Betrokkenheid en medezeggenschap ouders 
 
Wij vinden het van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium met de ouders contact te hebben over 
wederzijdse verwachtingen. Om die reden is er bij plaatsing van een peuter altijd sprake van een 
intakegesprek. Dit gesprek wordt gevoerd door één van de pedagogisch medewerkers. Na afloop 
krijgen de ouders een intakemap met informatie over de opvang en VVE mee. 
Tevens informeren wij de ouders over de wijze waarop deze kinderopvang met VVE 
ouderbetrokkenheid vorm geeft.  
 
Samen opvoeden, onze visie op de rol van ouders  
Ouders spelen een belangrijke rol in de voorschool. Ouders geven een deel van de opvoeding uit 
handen gedurende de dagdelen dat het kind op de voorschool is. De ouders zijn 
eindverantwoordelijke voor hun kind(eren).  Samen de ontwikkeling van het kind ondersteunen is het 
belangrijkste uitgangspunt, immers als ouders weten wat en hoe hun kind leert op de voorschool en 
hoe zij dat kunnen ondersteunen komt dit de ontwikkeling van het kind ten goede. Ouders worden dan 
ook actief gestimuleerd om thuis activiteiten te doen die aansluiten bij de voorschool. Door middel van 
een themaboekje dat aansluit op het lopende thema vragen wij de ouders samen met hun kind actief 
bezig te zijn. Wij besteden veel tijd aan de breng- en haalcontacten, hebben wij jaarlijks 
oudergesprekken, geven wij schriftelijke informatie.  
 
Overdracht informatie VVE programma aan ouders                                                                                                                                                  
Wanneer wij van thema veranderen informeren wij de ouders hierover. We vertellen wat wij de 
aankomende 6 weken lang gaan doen en hoe wij dit thema aan de kinderen overbrengen. Ook krijgen 
de ouders bij het begin van ieder thema een themaboekje mee. 
Hierin staat informatie over het thema en de woorden die wij de kinderen willen leren zowel in het 
Nederlands als in hun moedertaal. Ook staan er leuke opdrachten, spelletjes en liedjes in. 
 
Oudercommissie                                                                                 
De oudercommissie heeft een ondersteunende rol voor de pedagogisch medewerkers in de vorm van 
hulp bij uitstapjes en feesten. Daarnaast wordt er met de oudercommissie overlegd en wordt advies 
gevraagd over bijv. het beleid en de pedagogisch werkwijze. 
Aangezien er nog geen oudercommissie gevormd is, wordt er 2x per jaar een “ouderraadpleging” 
gehouden. 
Mocht u zich aan willen melden als lid van de oudercommissie, neem dan vooral contact op met de 
locatiemanager. 
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9. Overige informatie 
 
Huisregels      

• Helaas is er in de gang geen plaats voor buggy’s, kinderfietsen en dergelijke.  
 

• Een vriendelijk maar dringend verzoek aan de ouders; leg geen jas of tas op de grond of 
onbeheerd in de speelruimte of gang. Dit kan gevaarlijk zijn voor de peuters. 

• Wij letten op een goede hygiëne, daarom moeten de kinderen na toiletbezoek en buitenspelen en 
voor het eten altijd handen wassen met zeep. 

• Indien uw kind ziek is: op tijd afmelden. In verband met besmettingsgevaar moet u altijd de 
pedagogisch medewerker daarover inlichten. 

• Indien thuis luizen bij uw kind worden geconstateerd, verzoeken wij u dit altijd direct te melden en 
te behandelen. Wanneer op de groep luizen bij u kind worden gevonden, wordt u meteen hiervan 
op de hoogte gesteld met het verzoek uw kind op te komen halen. 

• Medicijnen mogen alleen worden toegediend als daarvoor een speciaal formulier is ingevuld en 
ondertekend. (zie de wet Big) 

• Wilt u de pedagogisch medewerker altijd op de hoogte stellen of uw kind last heeft van een allergie 
of andere aandoening. 
 

• Wij proberen een zo veilig mogelijke omgeving aan uw kind te bieden. Daarvoor zijn er een aantal 
regels op de groep: binnen in de groepsruimte mag niet gerend worden, peuters mogen nooit de 
buitendeur zelf openen, dus ook niet met een ouder, binnen wordt er niet gegooid met spullen. 

• Bij kleine ongelukjes zullen we eerst zelf zo goed mogelijk proberen de peuter te helpen. Bij 
ongevallen en ernstige zaken zullen wij meteen contact opnemen met 112. Daarna nemen we 
direct contact op met de ouders. 
 

• Wij verzoeken de ouders altijd aan de pedagogisch medewerker door te geven als de peuter wordt 
opgehaald door iemand anders. Stel een vaste oppas altijd even voor aan de pedagogisch 
medewerker. Wij geven uw peuter nooit met een vreemde mee.  

• Maak altijd even contact met de pedagogisch medewerker bij het ophalen, zodat duidelijk is dat de 
peuter naar huis gaat.   
 

• Kleding: Wij vragen ouders altijd op te letten met touwtjes en koortjes bij de kleding van kinderen. 
Wij attenderen de ouders erop dat dit gevaarlijk kan zijn. We vragen ouders gemakkelijke 
speelkleding aan te doen die gemakkelijk aan en uit getrokken kan worden en  vuil mag worden. 

• Meegebracht speelgoed: Bij de spel inloop mogen de kinderen spelen met het zelf meegebrachte 
speelgoed, maar als alle ouders weg zijn vragen wij de kinderen het in hun rugtas te stoppen. Alle 
kinderen wordt dit geleerd.                                                                                   

• Bijzonderheden: Als een kindje net bij ons is en soms zijn of haar knuffel eventjes nodig heeft om 
getroost te worden dan maken wij daarop uiteraard een uitzondering. 

• Ouders komen binnen via de hoofdingang van de VVE of binnendoor via school (als zij een ouder 
kind hebben weggebracht). De pedagogisch medewerkers letten op beide deuren en ingangen. 
Ouders komen zo snel mogelijk binnen en sluiten de deur. 

• Ouders sluiten het hek op de speelplaats buiten, bij de ingang, altijd achter zich. 
 

Accommodatie 

De binnen- en buitenruimte voldoet aan de geldende normen op het gebied van veiligheid en hygiëne. 
Jaarlijks worden wij gecontroleerd door de GGD. 
De inrichting van de ruimte biedt de kinderen bij de leeftijd passende veelzijdige speelmogelijkheden. 
Daarbij is rekening gehouden met de verschillende behoeften van kinderen (rust/beweeglijkheid, 
openheid/beslotenheid) en er is sprake van overzichtelijkheid en functionaliteit. Er is voldoende, 
gevarieerd en veilig spelmateriaal aanwezig in aansluiting bij de ontwikkelingsfase en belevingswereld 
van de peuters.                            
Spelen in een uitdagende omgeving is één van de essenties van de Piramide-methode. Zo is er onder 
andere een huishoek, bouwhoek, taalhoek en een verfhoek. De pedagogisch medewerkers hebben 
deze speel-leeromgeving op helder gestructureerde wijze ingericht. De aantrekkelijke materialen 
maken kinderen enthousiast om te spelen of leren. Jonge kinderen verkennen zo de wereld. De rijke 
speel-leeromgeving stimuleert hen om zelf initiatieven te nemen en keuzes maken. Een belangrijke 
voorwaarde om te leren. Regelmatig worden hoeken aangepast aan het behandelde thema, ook is er 
altijd een zogenaamde thema-tafel. 
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Feesten, thema’s en bijzondere activiteiten 
Wij bieden verschillende activiteiten aan voor ouders en kinderen, zo is er regelmatig een ouder en 
kind knutselochtend. Hier kunnen de ouders met hun kind samen een knutselwerkje maken, 
aansluitend op het thema. 
Wij maken soms een uitstapje met de ouders. 
Bij het vieren van de feesten vragen wij ouders, als ze dat leuk vinden, om ons te helpen bij de 
voorbereiding en uitvoering. 
Alle feesten worden samen gevierd met de basisschool. Paasfeest, Sint-Maarten, Sinterklaas, 
Kerstmis, Suikerfeest. De verjaardagen van de kinderen worden gevierd evenals de verjaardagen van 
de pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers doen dit gezamenlijk met de juffen van 
school, tijdens een “juffendag”. 
 
Buitenspeelplaats 
De ruime speelplaats is afgeschermd met een veilig hek volgens de normen van de inspectie. Er is 
een gedeelte om te spelen, fietsen, rennen. Er is een mooi speeltoestel, er is een verkeerscircuit 
middels stickers op de tegels aangegeven en een berging voor het buitenspeelgoed. Er is een kleine 
verrijdbare zand/watertafel.  
 
Normen en waarden 
De pedagogisch medewerkers zijn zich dagelijks bewust van hun voorbeeldgedrag (t.a.v. de peuters). 
De pedagogisch medewerkers zijn vriendelijk, geduldig, voorkomend en positief maar ook duidelijk en 
consequent naar de peuters (en hun ouders). De pedagogisch medewerkers letten goed op wat ze 
zeggen in de nabijheid van de kinderen. De pedagogisch medewerkers leren de kinderen 
beleefdheidsvormen door o.a. zelf “alsjeblieft” en “dank je wel “ te zeggen en het kind altijd bij de 
naam te noemen. 
De peuters wordt geleerd naar elkaar te luisteren, om de beurt met iets te spelen, elkaar te troosten of 
te helpen (“zie je dat P. het nog moeilijk vindt, kan jij hem even helpen?”). Ook leren de kinderen 
ruzietjes achteraf weer goed te maken, met “sorry” of een knuffel. 
De pedagogisch medewerkers hebben de Triple P (positief opvoeden) training gevolgd en houden 
zich zoveel mogelijk aan deze richtlijnen; de peuters krijgen positieve aandacht, er wordt veel met de 
kinderen gepraat, de peuters krijgen vaak een complimentje of een aai over de bol. Ongewenst 
gedrag wordt direct besproken met heldere instructies over wat wel de bedoeling is, soms wordt het 
ook “gepast genegeerd”of moet de betreffende peuter- bij een wat ernstiger vergrijp – even op een 
stoeltje zitten. 
De peuters worden in hun waarde gelaten, er worden geen grapjes gemaakt over iets dat voor het 
kind belangrijk is, de kinderen worden serieus genomen en niet uitgelachen. 
Scheldwoorden worden op de speelzaal niet getolereerd. De peuters wordt geleerd te praten en niet 
te slaan of te schelden. De pedagogisch medewerkers helpen de kinderen hun behoeftes en emoties 
te verwoorden als het hen zelf nog niet goed lukt. 
Er wordt respectvol omgegaan met andere culturen en religies.  Aan de verschillende culturele en 
religieuze feesten wordt (bijvoorbeeld in de kring) aandacht besteed en deze worden zo mogelijk (en 
naar behoefte) gevierd. Als er peuters en/of pedagogisch medewerkers met de Marokkaanse of 
Turkse nationaliteit op de speelzaal aanwezig zijn zal er bijvoorbeeld in de kring aandacht worden 
besteed aan de Ramadan (“overdag eten papa en mamma niet maar wel weer als het donker wordt”) 
en het Suikerfeest (ook vaak in combinatie met de school).  Zijn er Hindoestaanse kinderen en/of 
pedagogisch medewerkers aanwezig dan wordt er bijv. aandacht besteed aan het “Lichtjesfeest”. Dit 
uiteraard naast de (inter)nationale feesten als Sinterklaas, Kerstmis en Pasen. 
 
 
Heb je vragen? Neem contact op met de pedagogisch medewerkers of met de locatiemanager. 
 
 
 
 


