
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Locatieplan  

Freekids kinderdagverblijf de Meander 

Parkrijklaan 121-D 1567 HD 

06 - 50007308 

kdvmeander@freekids.nl 

LRKP: 212826918 

 

 

mailto:kdvmeander@freekids.nl


Locatieplan  
De Meander KDV 

2 maart 2022 

  2 

 

Inhoud 
 

1. Groepen…………………………………………………………………………. 3 
2. Personeelsinzet……….……………….……………………………………….. 4 
3. Dagindeling………. …. ..………………………………………………………. 5 
4. Wennen…………… ……………………………………………………………. 8 
5. Aanbod…………….. ……………………….................................................. 9 
6. Gezondheid en veiligheid……………………………………………………… 11 
7. Pedagogisch beleid…………………….……………………………………… 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Locatieplan  
De Meander KDV 

2 maart 2022 

  3 

 

Persoonlijke aandacht, samenwerking, respect, ruimte voor ontwikkeling en 
verantwoordelijkheid. Op deze kernwaarden baseren wij onze werkwijze en zien als 
voorwaarden om kwalitatief hoogwaardige kinderopvang te kunnen bieden. In dit locatie 
specifieke plan leest u hoe wij de opvang van de locatie praktisch inrichten.  

 

Groepen  
Plaatsingsmogelijkheden 
Bij Kinderdagverblijf de Meander kunnen kinderen van 10 weken tot 4 jaar worden opgevangen. 
Ouder(s)/verzorger(s) hebben recht op kinderopvangtoeslag. 
 
Tijdstippen  
Kinderdagverblijf de Meander biedt opvang op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.  
De vestiging is geopend van 07.00 tot 18.30 uur.  
 
De locatie is gesloten op zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen.  
 
Opvang bij Kinderdagverblijf de Meander kan per hele dag.  
Een hele dag opvang duurt 11,5 uur van 7.00 uur tot 18.30 uur.   
 
Groepsgrootte  
Bij Freekids Kinderdagverblijf de Meander is een verticale groep gevormd van maximaal 16 kinderen 
per dag in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.  
 
OBS de Meander 
Freekids Kinderdagverblijf de Meander heeft een nauwe samenwerking met OBS de Meander 
waarbinnen de vestiging zich bevindt.  
Het contact met het basisonderwijs, de samenhang tussen de pedagogisch medewerkers en het 
docententeam, afstemming van thema’s, gezamenlijke activiteiten, de warme overdracht van peuter 
naar kleuter, et cetera zorgen voor een doorgaande leerlijn voor het kind.  
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Personeelsinzet 
Een vaste groep medewerkers  
Freekids hanteert de regels voor het Beroepskracht Kind Ratio die in de Wet Kinderopvang staan 
opgenomen.  
 
De pedagogisch medewerkers werken via een vast rooster, zodat het kind zo veel mogelijk door 
vertrouwde pedagogisch medewerkers wordt opgevangen.  
Mocht één van de pedagogisch medewerkers onverwacht uitvallen, dan wordt dit in eerste instantie 
geprobeerd op te lossen met vaste pedagogisch medewerkers van de vestiging. Wanneer dit niet lukt, 
dan wordt er een invalkracht gezocht vanuit een andere vestiging, de flexpool of een gespecialiseerd 
uitzendbureau. Er wordt geprobeerd de invalkrachten zoveel mogelijk op dezelfde vestigingen te laten 
meedraaien zodat ook deze tijdelijke collega´s min of meer vaste gezichten zijn op de groep.  
Door het kind zoveel mogelijk vaste gezichten te bieden, krijgt het de kans een band op te bouwen 
met de volwassenen en zich hierbij veilig en vertrouwd te voelen.  
 
Drie-uurs regeling 
Aan het begin en einde van de dag zijn er minder kinderen aanwezig op de opvang. Tijdens de 
middagpauze van pedagogisch medewerkers slapen veel kinderen, waardoor minder kinderen op de 
groep aanwezig zijn. Tijdens deze momenten wordt de drie-uurs regeling ingezet.  
De drie-uurs regeling houdt in dat ten hoogste drie uur per dag minder beroepskrachten worden 
ingezet dan volgens de Beroepskracht Kind Ratio is vereist, maar nooit minder dan de helft van het 
benodigde aantal pedagogisch medewerkers. Is er in zo’n situatie slechts één pedagogisch 
medewerker aanwezig, dan is er ter ondersteuning ten minste één andere volwassene in het pand 
aanwezig. Afwijken van de vereiste Beroepskracht Kind Ratio is niet toegestaan tussen 09.30 uur en 
12.30 uur en tussen 15.00 uur en 16.30 uur. De afwijking van de Beroepskracht Kind Ratio mag niet 
langer duren dan anderhalf uur aaneengesloten en in de pauzeperiode tussen 12.30 uur en 15.00 uur 
niet langer dan twee uur aaneengesloten. Dit alles met een maximum van drie uur per dag.  
 
Bij Kinderdagverblijf de Meander begint één pedagogisch medewerker om 7.00 uur. De tweede 
medewerker begint om 9.00 uur waarmee volledig aan het Beroepskracht Kind Ratio wordt voldaan. 
De eerst medewerker is werkzaam tot 16.30 uur. De tweede medewerker is werkzaam tot 18.30 uur.  
Tussen 13.30 uur en 14.30 uur houden de medewerkers om en om een half uur pauze.  
 
Met deze indeling van de inzet van pedagogisch medewerkers wordt er van het Beroepskracht Kind 
Ratio afgeweken tussen 8.00 uur en 9.00 uur, tussen 13.30 uur en 14.30 uur en tussen 16.30 uur en 
17.30 uur waarbij het totaal van drie uur niet wordt overschreden.  
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Dagindeling  
Structuur 
Emotionele veiligheid wordt naast het bieden van geborgenheid ook geboden door het kind zo veel 
mogelijk vaste pedagogisch medewerkers te bieden, een vaste dag structuur en vaste rituelen aan te 
bieden en het in een geordende en vertrouwde leefruimte op te vangen.  
 
Een vaste dag structuur 
De pedagogisch medewerkers dragen zorg voor een helder en geordend dagritme. Daarmee wordt 
duidelijk gemaakt welke gebeurtenissen en rituelen er op een dag plaatsvinden. 
Freekids vindt het belangrijk dat de dag een vast patroon heeft, zodat de kinderen weten waar zij aan 
toe zijn. Het kind leert zich zo in de groep te handhaven en leert dat er in groepsverband regels 
bestaan.  
In het dagritme zitten vaste (dagelijkse terugkerende) elementen verwerkt, naast de elementen die 
meer incidenteel plaatsvinden. In het vaste dagritme zijn de volgende elementen verwerkt: 

• Spelinloop; de groepsruimte is overzichtelijk. Er liggen materialen klaar voor het kind dat binnen 
komt en er is gelegenheid voor ouder(s)/verzorger(s) om met hun kind te spelen;  

• Eetmoment; er wordt met alle kinderen of een aantal kinderen wat gegeten en wat gedronken; 

• Groepsactiviteit; een dagelijks terugkerend element. Dit zijn verschillende activiteiten, bijvoorbeeld 
knutselen, kringspel of sport; 

• Thema activiteit; 

• Energizers: tussen activiteiten door worden regelmatig bewegingsoefeningen gedaan om een fit 
gevoel te bevorderen;  

• Er is een goede verhouding tussen binnen- en buitenspel.  

• Incidentele thematische activiteiten; zoals een verjaardag enzovoorts.  
 
Het volgende dagritme wordt aangehouden: 

Verticale groep 

Tijdstip  

07.00-09.30 uur Brengen 

09.30 uur 
 

Eetmoment aan tafel 
met fruit(hap) en 
drinken 

10.00 uur  Verschonen/ wc  

10.15 uur Activiteiten of slapen 

11.30 uur Lunch 

12.15 uur Verschonen/ wc 
Activiteiten of slapen 

14.30 uur 
 

Eetmoment aan tafel 
met cracker en 
drinken 

15.00 uur  Verschonen  

15.15 uur Activiteiten of slapen 

16.00 uur Activiteiten en start 
ophalen 
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17.00 uur Tussendoortje en 
drinken 

18.30 uur Sluiting 
 
Een dagritme is geen keurslijf waar niet van afgeweken mag of kan worden, maar een dagritme geeft 
wel een duidelijk houvast voor het kind. 
De stamgroep 
Bij Freekids worden kinderen opgevangen in een stamgroep. Een stamgroep is een vaste 
samenstelling van een groep kinderen, welke wordt opgevangen in een vast toegewezen ruimte.  
Bij Freekids Kinderdagverblijf de Meander is de stamgroep ingedeeld in de leeftijdsgroep 0 tot 4 jaar.  
 
Samenvoegen van stamgroepen 
Het kind heeft een vaste stamgroep. Het kan echter voorkomen dat er vanwege kleinere kindaantallen 
stamgroepen worden samengevoegd. Dit kan structureel worden gepland op rustigere dagen als 
bijvoorbeeld woensdag of vrijdag of het kan incidenteel voorkomen tijdens vakanties, studiedagen of 
bij afmeldingen.  
In de regelgeving staat vermeld dat een kind in maximaal twee stamgroepen mag worden geplaatst. 
Bij het samenvoegen van de groepen wordt hier rekening mee gehouden.  
Ouder(s)/verzorger(s) wordt gevraagd schriftelijk toestemming te verlenen voor het samenvoegen van 
de stamgroepen wanneer een vaste beroepskracht hier niet bij wordt ingezet. Op het formulier dat 
ouder(s)/verzorger(s) ondertekenen, wordt door Freekids aangegeven op welke dag, met welke groep 
en voor hoe lang de samenvoeging bestaat. Wanneer vaste beroepskrachten van beide stamgroepen 
worden ingezet bij een samenvoeging is deze toestemming van ouder(s)/verzorger(s) niet vereist. Wel 
wordt de oudercommissie vooraf om advies gevraagd en worden ouder(s)/verzorger(s) hierover 
geïnformeerd middels een digitale brief.  
 
Bij Kinderdagverblijf de Meander is één stamgroep waardoor er geen sprake is van samenvoegen. 
 
Extra dag aanvragen  
Freekids stelt ouder(s)/verzorger(s) graag in de gelegenheid een extra dag af te nemen.  
Indien het kind eenmalig van opvang dag ruilt of een extra dag opgevangen wordt, kan dit op de 
vestiging worden aangevraagd. Wel is het zo dat Freekids bij het inplannen van extra opvangdagen 
met regelgeving te maken heeft, zoals is verwoord in de Wet Kinderopvang. Denk hierbij aan de 
beroepskracht-kind-ratio. De extra opvang dag moet passen binnen de (personeels)planning van de 
vestiging.  
Voor een extra opvang dag wordt een halve dag- of hele dagprijs in rekening gebracht. 
 
Incidentele extra opvangdagen vinden in principe binnen de eigen stamgroep van het kind plaats. De 
mogelijkheid om een extra opvang dag buiten de stamgroep af te nemen, indien er geen plaats is op 
de eigen groep, wordt in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) besproken en schriftelijk vastgelegd. 
 
Als het kind structureel een extra dag of een andere dag opgevangen dient te worden, dan wordt dit 
schriftelijk aangevraagd bij de Front Office. 
Bij het structureel afnemen van een extra dag(deel) is het uitgangspunt dat het kind in de 
oorspronkelijke stamgroep geplaatst wordt. Wanneer de groepsgrootte het niet toelaat het kind een 
extra dag(deel) in deze groep te plaatsen, kan in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) besloten 
worden het kind voor het dag(deel) tijdelijk in een andere groep te plaatsen. Hiervoor is schriftelijke 
toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) nodig. Indien deze situatie zich voordoet, mag het kind in 
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maximaal één andere groep geplaatst worden, waarbij de eis van maximaal twee stamgroepen niet 
wordt losgelaten. Zodra plaats is in de oorspronkelijke stamgroep wordt het kind automatisch 
overgeplaatst naar deze groep.  
 
Bij Kinderdagverblijf de Meander is één stamgroep, waardoor een extra dag alleen binnen de eigen 
groep mogelijk is.  
 
Ruilen van dag 
Het is mogelijk te ruilen van opvang dag maximaal drie weken voor of maximaal drie weken na de 
oorspronkelijk geplande datum. Dit vragen ouder(s)/verzorger(s) aan op de vestiging en is alleen 
mogelijk indien de capaciteit van de groep dit toelaat.  
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Wennen 
Wennen aan een nieuwe omgeving  
Kinderen hebben tijd nodig om te wennen aan een nieuwe omgeving. De gewenningsperiode vindt 
plaats voordat de opvang is ingegaan. Er wordt minimaal een wendagdeel aangeboden. Eventuele 
extra wendagen vinden in overleg met de ouders plaats.  
In een intakegesprek dat voorafgaand aan de plaatsing wordt gehouden, worden afspraken voor 
wennen gemaakt.   
 
Tijdens het intakegesprek wordt ook informatie over het kind gevraagd aan de ouder(s)/verzorger(s). 
Aan de hand van deze informatie kunnen de pedagogisch medewerkers inspelen op het kind op het 
moment dat het kind geplaatst is. Het ene kind is verlegen, het andere kind is al gewend om bij 
anderen te worden opgevangen. Elk kind reageert op een andere manier wanneer het voor het eerst 
bij Freekids wordt opgevangen. De pedagogisch medewerkers kijken goed naar de behoeften van het 
kind om zich emotioneel veilig te gaan voelen.  
Het is mogelijk dat de ouder(s)/verzorger(s) in de eerste twee weken, na overleg, verzocht worden het 
kind eerder op te halen in het belang van het kind. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het kind niet 
kan meekomen in het dagprogramma, ontroostbaar is of zich afzondert van de rest van de groep. De 
ervaring leert dat veruit de meeste kinderen zich na enkele uren helemaal op hun gemak voelen.  
 
In de situatie dat er kinderen moeten wennen op de groep wordt altijd voldaan aan de voorgeschreven 
verhouding tussen het aantal kinderen en het aantal pedagogisch medewerkers.  
 
Intern wennen 
Bij Freekids Kinderdagverblijf de Meander is één stamgroep voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Hierdoor is 
er geen overplaatsing naar een andere stamgroep mogelijk en is intern wennen niet van toepassing 
op deze vestiging. 
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Aanbod  
Geordende ruimte 
De inrichting van groepsruimte is zo ingedeeld dat het een leeromgeving is. De groepsruimte van 
Freekids is voorzien van leerzame boekjes, Cd’s, prentenboeken et cetera. Deze materialen zijn 
onmisbaar bij het uitvoeren van ontwikkelingsgericht werken en spelen iedere dag een rol in het werk.  
De groepsruimte is in verschillende hoeken ingedeeld. In deze hoeken wordt kinderen een herkenbare 
activiteit aangeboden waarin tal van ontwikkelingsfacetten aan bod komen en waarin zij worden 
uitgelokt tot spel. Het kind kan rustig en geconcentreerd spelen en ervaringen op doen.  
De hoeken zijn onder te verdelen in: 

• een bouw-/autohoek;  

• een fantasie-/ huishoek;  

• een lees-/ knuffelhoek;  

• een tafel met stoelen voor puzzels en dergelijke;  

• een ontdektafel 

• hoeken door de vestiging zelf in te vullen.  
 
De ruimte waarin kinderen zich bevinden, moet de mogelijkheid bieden voor enerzijds activiteit en 
anderzijds rust. Activiteit zodat kinderen worden gestimuleerd om te ontdekken en ervaringen op te 
doen. Rust om zich even te kunnen afzonderen, om even te bekomen van alle ervaringen of om 
opnieuw de concentratie op te brengen om te spelen.  
De groepsruimte wordt zodanig ingericht dat de kinderen verschillende soorten activiteiten kunnen 
uitvoeren zonder elkaar te storen. 
In de ruimte kan zowel individueel als in kleine groepjes en met de hele groep gespeeld en geleerd 
worden.  
Bij het inrichten van de groepsruimte wordt ook rekening gehouden met de verschillen in leeftijd, 
ontwikkelingsniveau (tussen jongens en meisjes) en culturele verschillen.  
 
Er wordt gebruik gemaakt van goedgekeurd en gecertificeerd meubilair. Daarnaast voldoet de 
groepsruimte aan alle eisen die de Wet Kinderopvang en overige wet- en regelgeving hieraan stellen.  
 
Boekstart 
Op de vestiging is het project Boekstart ingezet. Boekstart is een programma dat het lezen met heel 
jonge kinderen wil bevorderen én volwassenen met jonge kinderen wil laten genieten van boeken. 
Vanuit de bibliotheek zijn boeken aangeboden.  
Bij kinderen die op jonge leeftijd veel voorgelezen worden (dagelijks 15-20 minuten) en die vaak zelf 
de gelegenheid krijgen om in boekjes te kijken wordt de woordenschat uitgebreid en de taalverwerving 
gestimuleerd. Deze kinderen maken een grote kans op een goede start bij het leren lezen. Ook is er 
een grotere kans dat deze kinderen latere “echte lezers” worden. En wie graag leest, leest beter en 
leert makkelijker. Daarnaast is voorlezen een gezellige activiteit, waarbij de kinderen veel avonturen 
beleven. 
 
Het project heeft als doelen: 

- Het bevorderen van het leesplezier. 
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- Het stimuleren van de taalontwikkeling. 
- Ontwikkeling van de fantasie. 
- Een positief lees- en voorleesklimaat binnen Freekids, waarbij dagelijks (interactief) voorlezen 

op het programma staat en waarbij de kinderen altijd de mogelijkheid hebben om zelf een 
boek te kunnen pakken. 

- Een goede voorbereiding op de basisschool. 
 
Activiteiten buiten de stamgroep 
De pedagogisch medewerkers bieden het kind ook de mogelijkheid om buiten de stamgroep ervaring 
op te doen.  
Buitenspel vindt plaats op het buitenterrein dat grenst aan de groepsruimte. Ook kan als activiteit een 
wandeling of uitstapje naar een speeltuin, winkel of dergelijke worden gemaakt.  
In overleg met OBS de Meander wordt er gebruik gemaakt van het speellokaal van de school om 
motorische activiteiten aan de kinderen aan te bieden.  
Tijdens grotere activiteiten rondom thema’s die op dat moment actueel zijn op de vestiging of school, 
zoals een voorleesontbijt, Sinterklaas, de kerstviering, carnaval, enzovoorts kan er gebruik gemaakt 
worden van de aula of een klaslokaal van school.  
Bij de activiteiten buiten de stamgroep worden maatregelen omtrent uitstapjes, buitenspel en 
ongevallen uit het Beleid Gezondheid en Veiligheid uitgevoerd om de veiligheid te waarborgen.  
 
Buitenruimte 
Voor Freekids Kinderdagverblijf de Meander wordt de buitenruimte gebruikt dat grenst aan de 
groepsruimte. De buitenruimte is geheel omheind.  
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Gezondheid en Veiligheid   
Ook lichamelijke veiligheid is voor Freekids zeer belangrijk. Freekids heeft beleid opgesteld omtrent 
Gezondheid en Veiligheid waarin alle maatregelen worden beschreven die risico op ziekte, 
gezondheidsklachten of een ongeval verkleinen.  
De pedagogisch medewerkers geven het kind zo veel mogelijk ruimte om te ontdekken en te ervaren, 
maar wel binnen de veiligheidsgrenzen van Freekids.  
Het Gezondheids- en Veiligheidsbeleid is voor ouder(s)/verzorger(s) in te zien op de vestiging.  
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Pedagogisch beleid  
 
Wij werken volgens het algemene pedagogisch beleid van Freekids. Dit document is te vinden op de 
website. Daarin wordt de pedagogische basis, waarop wij ons handelen baseren, uitgebreid 
beschreven.  
 
Vier pedagogische doelen  
De kapstok van ons beleid zijn de vier pedagogische basisdoelen. Deze doelen staan hieronder kort 
weergegeven:  
 
1. Bieden van fysieke en emotionele veiligheid; veiligheid is een basisvoorwaarde voor een kind 
om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. We zijn verantwoordelijk voor de fysieke (lichamelijke) 
veiligheid van kinderen. Dat houdt in dat we ervoor zorgen dat binnen- en buitenruimtes en de 
speelmaterialen schoon zijn. Er is gezonde voeding en er wordt voldoende beweging geboden. Ook 
zijn er regels en afspraken gericht op het voorkomen van onverantwoorde risico’s. Wij zien toe op de 
veiligheid en weten wat we moeten doen als een kind zich bezeert. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk 
voor de emotionele veiligheid van de kinderen. Het is belangrijk dat ieder kind zich veilig en thuis voelt 
bij ons op de groep. De kinderen voelen zich gewaardeerd en geaccepteerd.  
2. Verwerven van persoonlijke competenties; wij bevorderen de ontwikkeling van de persoonlijke 
competenties van kinderen. Deze competenties vallen uiteen in emotionele, cognitieve, 
communicatieve, motorisch-zintuigelijke en creatief-beeldende competenties.  
3. Verwerven van sociale competenties; op de groep krijgen de kinderen de kans om hun sociale 
competenties te ontwikkelen. Hierbij gaat het om het hebben van contact met anderen in verschillende 
situaties.  
4. Overdragen van normen en waarden; Jonge kinderen staan open voor gezamenlijke rituelen en 
regels. Ze leren bij ons op een laagdrempelige manier m rekening te houden met anderen en met 
zichzelf. Ze leren om zich aan bepaalde regels te houden, emoties op een acceptabele manier te 
uiten, voor zichzelf op te komen en om gevoelens te uiten. Ook komen de kinderen in aanraking met 
de diversiteit van de samenleving.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


