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1. Welkom! 
Welkom bij kinderdagverblijf (KDV) De Dotterbloem! Onze locatie is gevestigd in Zaandam 
en heeft een echte Zaanse naam; De Dotterbloem was de oorspronkelijke naam van het 
kinderdagverblijf waar de werkneemsters van de Verkade fabriek (‘’de meisjes van Verkade’’) 
ooit hun kinderen onderbrachten. Op dit moment is de Dotterbloem gevestigd in een tijdelijke 
maar gloednieuwe opvanglocatie aan de Cello 1 in Zaandam. Uiteindelijk keren wij terug 
naar de Mahoniehout waar onze locatie 22 jaar geleden voor het eerst gevestigd werd, wij 
namelijk onze intrede in de nieuwbouw ‘Zaanse Helden’. 
 
Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich bij ons veilig voelt, waardoor een kind zich kan 
ontwikkelen in een vertrouwde-, warme en huiselijke omgeving. Wij werken met vaste 
pedagogisch medewerkers die elke dag met liefde voor ieder kind zorgen! 
 

1.2 Pedagogisch beleid 
Persoonlijke aandacht, samenwerking, respect, ruimte voor ontwikkeling en 
verantwoordelijkheid. Op deze kernwaarden baseren wij onze werkwijze en zien we als 
voorwaarden om kwalitatief hoogwaardige kinderopvang te kunnen bieden. In ons 
pedagogisch beleidsplan lees je meer over onze werkwijze. In dit locatieplan lees je hoe wij 
de opvang van KDV De Dotterbloem praktisch vormgeven.  
 

1.3 Leeswijze 
Wij schrijven het locatieplan in vrouwelijke vorm, met de term ‘haar’ wordt ook ‘hem’ 
bedoeld en met ‘zij’ ook ‘hij’. Daarnaast praten wij over ouders, hier bedoelen wij 
ouder(s)/verzorger(s) mee. Om dubbele teksten te voorkomen verwijzen wij naar 
beleidsstukken. Veel leesplezier! 
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2. Praktische informatie 
In KDV de Dotterbloem zijn er vier groepsruimtes aanwezig en aan de rechterkant twee 
groepsruimtes en een keuken en bergruimte. Alle groepen hebben een eigen slaapruimte op 
de groepsruimte en tussen twee groepen in is een sanitaire ruimte aanwezig.  
 

2.1 Openingstijden  
Wij bieden opvang op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. De vestiging is 
geopend van 07.00 tot 18.30 uur. Opvang kan per hele dag, een hele dag opvang duurt 
11,5 uur van 7.00 uur tot 18.30 uur.   
 

2.2 Sluitingsdagen 
KDV De Dotterbloem is gesloten op zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen.  
 

2.3 Kinderopvangtoeslag 
Ouders kunnen kinderopvangtoeslag krijgen als zij en hun eventuele toeslagpartner 
werkzaam zijn. Indien een ouder geen toeslagpartner heeft (alleenstaande ouder), maar wel 
werkzaam is, heeft een ouder ook recht op kinderopvangtoeslag. De hoogte van de toeslag 
is afhankelijk van het gezamenlijke toetsingsinkomen. Kijk voor meer informatie over 
kinderopvangtoeslag op www.freekids.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.freekids.nl./
http://www.freekids.nl./
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3. Stamgroepen 
Elk kind heeft een eigen stamgroep met vaste pedagogisch medewerkers. Een stamgroep is 
een vaste samenstelling van een groep kinderen, die samen worden opgevangen in één 
ruimte. Wij hebben onze stamgroepen ingedeeld in leeftijdsgroepen. Door verschillende 
leeftijden bij elkaar te hebben kunnen sociale competenties bij een kind worden versterkt.  
KDV de Dotterbloem heeft 6 stamgroepen;  
 

• Dotterbloem Baby 1:   maximaal 12 kinderen van 10 weken tot en met 2 jaar. 
• Dotterbloem Baby 2:         maximaal 12 kinderen van 10 weken tot en met 2 jaar. 
• Dotterbloem Baby 3:         maximaal 12 kinderen van 10 weken tot en met 2 jaar.  
• Dotterbloem Junior 1:  maximaal 16 kinderen van 2 tot 4 jaar.  
• Dotterbloem Junior 2:   maximaal 16 kinderen van 2 tot 4 jaar. 
• Dotterbloem Junior 3:   maximaal 16 kinderen van 2 tot 4 jaar.  

 
Een kind kan vanaf 10 weken geplaatst worden tot de leeftijd van 4 jaar.  
Elke stamgroep is passend ingericht voor baby’s, dreumesen en peuters. Op de babygroep 
is een grondbox aanwezig waarin zij rustig en veilig kunnen spelen. Het is belangrijk dat de 
ruimte enerzijds de mogelijkheid biedt tot activiteit en anderzijds tot 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 groepsruimtes van de juniorgroepen zijn 
zodanig ingericht dat de kinderen verschillende soorten activiteiten kunnen uitvoeren. In de 
ruimte kan zowel individueel als in kleine groepjes en met de hele groep gespeeld en 
geleerd worden. Bij het inrichten van de groepsruimtes is ook rekening gehouden met de 
verschillen in leeftijd, ontwikkelingsniveau en interesses die aansluiten bij de doelgroep.   
 
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.  
 

3.1 Samenvoegen van groepen 
Ieder kind heeft een vaste stamgroep met vaste pedagogisch medewerkers. Het kan echter 
voorkomen dat er vanwege een kleiner kind aantal stamgroepen worden samengevoegd. Dit 
kan structureel worden gepland, op rustigere dagen als bijvoorbeeld woensdag of vrijdag, of 
het kan incidenteel voorkomen tijdens vakanties 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. Ouders 
wordt gevraagd schriftelijk toestemming te verlenen voor het samenvoegen van de 
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stamgroepen wanneer een vaste beroepskracht hier niet bij wordt ingezet. Op het formulier 
dat ouders ondertekenen, wordt door ons aangegeven op welke dag, met welke groep en 
voor hoe lang de samenvoeging bestaat. Wanneer vaste pedagogisch medewerkers van 
beide stamgroepen worden ingezet bij een samenvoeging, is deze toestemming van ouders 
niet nodig. Ouders worden hierover wel geïnformeerd.  
Op KDV De Dotterbloem wordt er niet structureel samengevoegd.  
 

3.2 Drie-uursregeling 
Aan het begin en aan het eind van de dag zijn er minder kinderen aanwezig op de opvang. 
Tijdens de middagpauze van de 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 (BKR) 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 aanwezig in het pand.  
 
Afwijken van de vereiste Beroepskracht Kind Ratio is niet toegestaan tussen:  

• 09.00 uur en 13.30 uur en tussen 14.30 uur en 16.30 uur.  
 
De afwijking van de Beroepskracht Kind Ratio mag niet langer duren dan anderhalf uur 
aaneengesloten en in de pauzeperiode niet langer dan twee uur aaneengesloten. Dit alles 
met een maximum van drie uur per dag.  
 
Babygroepen 
Op de babygroepen is er op alle dagen en op alle groepen een pedagogische medewerker 
om 7.00 uur aanwezig. Wij streven er naar om alle groepen te laten openen en sluiten door 
een eigen medewerker van de groep. Om 8:00 en om 9:00 uur starten de volgende 
pedagogisch medewerkers waarmee volledig aan de beroepskracht ratio wordt voldaan.   
 

Het kan voorkomen dat er minder pedagogisch medewerkers ingezet worden bijvoorbeeld 
vanwege een lage kindbezetting tijdens rustigere dagen. In dat geval start er niet op iedere 
groep om 7.00 uur een medewerker. De kinderen van Baby 3 en Baby 2 zullen dan worden 
opgevangen op Baby 1 in de ochtend. Om 7.30 a 8.00 uur starten er 2 medewerkers 
waardoor er op elke groep weer 1 medewerker aanwezig is, alle kinderen kunnen dan naar 
hun eigen groep gaan. Om 8.30 en 9.00 uur komen de andere medewerkers waarmee 
volledig aan de beroepskracht ratio wordt voldaan. Om 17.30 a 18:00 verzamelen de 
kinderen van Baby 3 en Baby 2 weer op Baby 1. 
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Juniorgroepen 
Als er op de rustigere dagen minder pedagogisch medewerkers nodig zijn, dan worden de 
kinderen van Junior 1 en Junior 3, opgevangen op de groep van Junior 2. Om 7.30 a 8.00 
uur starten er 2 medewerkers waardoor er op elke groep weer 1 medewerker aanwezig is, 
alle kinderen kunnen dan weer naar hun eigen groep gaan. Om 8.30 en 9.00 uur komen de 
andere medewerkers waarmee volledig aan de beroepskracht ratio wordt voldaan. Om 17.30 
a 18:00 uur verzamelen de kinderen van Junior 1 en Junior 3 weer op de groep van Junior 
2.  
 
Alle medewerkers die om 7.00 uur zijn gestart, werken tot 16.30 uur. De medewerkers die 
om 8.00 uur zijn gestart werken tot 17.30 uur. De medewerkers die om 8.30 uur en 9.00 
uur zijn gestart, werken tot 18.00 uur en 18.30 uur. Vanaf 16.30 uur worden kinderen ook 
weer opgehaald, waarmee het aantal kinderen verminderd.  
 
Pauzes  
De pauze van de pedagogisch medewerkers wordt gehouden tussen 13:30-14:30 uur, een 
half uur per persoon. Wanneer er twee medewerkers op de groep staan, worden de pauzes 
afgewisseld met de naaste collega zodat er altijd iemand op de groep is. Indien er 3 
medewerkers op de groep staan, gaan de medewerkers om het kwartier met pauze zodat 
alle pauzes binnen het uur plaatsvinden. Als er een pedagogisch medewerker alleen op de 
groep staat, dan wordt zij afgelost door een collega van de andere groep of voegen de 
groepen samen.  
 
Afwijking van de vereiste Beroepskracht Kind Ratio op de groepen is toegestaan tussen:  

• 8.00-9.00 uur, tussen 13.30-14.30 uur en tussen 16.30-17.30 uur waarbij het totaal 
van drie uur niet wordt overschreden.  
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4. Dagindeling  
Naast geborgenheid bieden wij de kinderen ook emotionele veiligheid door vaste 
pedagogisch medewerkers in te zetten voor ieder kind. Een vaste dag structuur en vaste 
rituelen helpen daarbij.  
 
De pedagogisch medewerkers dragen zorg voor een helder en geordend dagritme. Daarmee 
wordt duidelijk gemaakt welke gebeurtenissen en rituelen er op een dag plaatsvinden. Wij 
vinden het belangrijk dat de dag een vast patroon heeft, zodat de kinderen weten waar zij 
aan toe zijn. Een kind leert zich zo in de groep staande te houden 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;  

• Eetmomenten; 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, dansen of buitenspelen; 

• Er is een goede verhouding tussen binnen- en buitenspel.  
• Incidentele thematische activiteiten; zoals een verjaardag enzovoorts.  

 

Dagritme babygroep;  
Tijdstip  
07.00 - 09.30 uur Brengen 
09.30 uur Eetmoment aan tafel met fruit(hap) en drinken 
10.15 uur Activiteiten of slapen 
11.30 uur Lunch 
12.15 uur Activiteiten of slapen 
14.30 uur Eetmoment aan tafel cracker en drinken 
15.15 uur Activiteiten of slapen 
17.00 uur Tussendoortje en drinken 
17.00-18.30 uur Ophaalmoment, afsluiting KDV  

 
Bij kinderen tot circa één jaar oud volgen we het dagritme van het kind. Op de babygroep 
slapen de baby’s naar behoefte, maar er wordt wel geprobeerd ze te laten wennen aan een 
vast dagritme. De dreumes gaat na de lunch slapen.  
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Dagritme juniorgroep;   
Tijdstip  
07.00-09.30 uur Brengen 
09.30 uur Eetmoment aan tafel met fruit en drinken 
10.15 uur Activiteiten 
11.30 uur Lunch 
13.00 uur  Activiteiten  
15.00 uur Eetmoment aan tafel met cracker en drinken 
16.00 uur Activiteiten  
17.00 uur  Tussendoortje en drinken 
17.00-18.30 uur  Ophaalmoment en sluiting KDV  

 
Een dagritme is geen keurslijf waar niet van afgeweken mag of kan worden, maar een 
dagritme geeft wel een duidelijk houvast voor het kind. 
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5. Pedagogisch aanbod  
5.1 Emmi Pikler 
Op de babygroepen (0 tot 2 jaar) werken wij met de pedagogische stroming Emmi Pikler.  
Emmi Pikler gaat uit van het competente kind; kinderen worden leergierig en nieuwsgierig 
geboren. Een kind ontwikkelt zich het beste als zij de ruimte krijgt om zelfstandig, 
onafhankelijk en op eigen initiatief de wereld kan ontdekken. In dit locatieplan gaan wij kort 
in op hoe wij deze visie bij KDV De Dotterbloem tot uiting laten komen. In ons pedagogisch 
beleid staat uitgebreid omschreven hoe wij met Emmi Pikler werken.  
 
5.1.1 Materialen  
KDV De Dotterbloem heeft babygroepen en juniorgroepen, het aanbod van materialen sluit 
aan bij de leeftijd en ontwikkelingsfase van een kind. Op de babygroepen zijn er diverse 
materialen aanwezig om het bewegen te stimuleren (een driehoek Pikler klimrek, 
kruipblokken en kubussen). 

• Om de rust te bewaren voor de allerkleinste kinderen is er ook een grondbox 
aanwezig. In deze grondbox ligt een grote mat waar een kind de ruimte heeft om 
rustig en veilig de wereld om haar heen te ontdekken.  

• Wij maken met name gebruik van passief speelmateriaal, dit zijn materialen die 
eenvoudig zijn en uit zichzelf niets doen, zoals bekers, een pannetje of een bal. 
Doordat een kind de materialen aanraakt komt het materiaal tot leven en leert en 
ontdekt een kind wat zij met het materiaal kan doen. Deze materialen zetten 
kinderen aan tot activiteit en creativiteit. Doordat deze materialen geen batterijen 
hebben (geen geluid of licht) raakt een kind ook niet snel overprikkeld. Het stopt 
met bewegen op het moment dat een kind het niet meer aanraakt. Spelen is leren.  

• Voor de peutergroepen zijn er verschillende speelhoeken ingericht, deze zijn onder 
te verdelen in: een bouw-/autohoek, een fantasie- en huishoek, een lees- en 
knuffelhoek, een tafel met stoelen voor puzzels, een ontdektafel en overige hoeken 
door de vestiging zelf in te vullen.  

 
5.1.2 Aandachtige verzorging  
Er ontstaat een band tussen de pedagogisch medewerker en een kind, dit willen wij zo 
respectvol mogelijk invullen. Wij werken met ''aandachtige verzorging'' volgens de visie van 
Pikler, dit houdt in dat de pedagogisch medewerker respect heeft voor ieder kind en voor 
alles wat zij hoort en ziet. Tijdens verzorgingsmomenten bereiden we kinderen voor op wat 
er komen gaat, er is ruimte om in gesprek te gaan met een kind en om samen de 
handeling uit te voeren. Deze momenten worden in alle rust uitgevoerd waarbij er echt 
aandacht is voor een kind.  
 

Met opmerkingen [SvD1]: Peutergroepen?  



Locatie specifiek werkplan    Freekids KDV De Dotterbloem 
 
 

Versie 1: 20-12-2022   
 
 

12 

De kinderen hebben één op één momenten met de pedagogisch medewerker tijdens 
verzorgingsmomenten. Wanneer een kind al zelfstandig kan zitten dan wordt er met een 
klein groepje kinderen aan tafel gegeten. Wij kiezen bewust voor een klein groepje zodat er 
aandacht blijft voor elk individu. 
 
5.1.3 Vrij spel  
Er is ruimte voor vrij spel waarbij de pedagogisch medewerker minimale inbreng heeft. Een 
kind is tenslotte competent en kan al heel veel zelf. In vrij spel laat een kind zich leiden 
door eigen ideeën, en speelt zij vanuit eigen initiatief. Kinderen hebben uit zichzelf een 
ongelofelijke drang om te ontwikkelen en te leren. Ze zijn nieuwsgierig en ontdekken elke 
dag weer iets nieuws. Ieder kind ontwikkelt zich op haar eigen tempo, dit respecteren wij. 
De pedagogisch medewerker zit op de grond, zodat zij makkelijk bereikbaar is voor de 
kinderen op het moment dat zij haar nodig hebben.  
Er kunnen ook conflicten ontstaan, een kind krijgt eerst de ruimte om zelf het conflict op te 
lossen. Wanneer dit niet lukt dan helpen wij een handje. Het speelmateriaal wordt bij de 
kinderen tot 1 jaar om hen heen gelegd, zodat een kind hier zelf naartoe kan bewegen. 
 
5.1.4 Speelmateriaal  
Om de groep uitdagend te houden, wordt er regelmatig speelgoed verwisseld of anders 
neergezet waardoor het uitdaagt tot spelen. De inrichting van de groep ligt voor 80% vast 
en is gebaseerd op ons Pedagogisch beleid, 20% van het speelmateriaal is afgestemd op 
de behoeften van de kinderen. De pedagogisch medewerkers kijken en luisteren goed naar 
de kinderen zodat zij kunnen inspelen op deze behoeften.  
 
Wij werken met open kasten waarbij het speelmateriaal zichtbaar en op kind-hoogte is.  
Op een dag worden een aantal momenten ingepland zodat er een tijd is van spelen en een 
tijd van rusten. Wij werken kindvolgend en passen ons aan op de behoefte van de kinderen. 
 
5.1.5 Activiteiten  
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen een fijne en plezierige dag bij ons hebben, waarin 
er aandacht is voor de verzorging maar ook zeker voor de ontwikkeling. Het streven is om 
dagelijks één ontwikkelingsgerichte activiteit aan te bieden, dit hoeft niet lang te duren, het 
zit vaak in kleine momenten van de dag. De pedagogisch medewerker besteed actief 
aandacht aan de volgende ontwikkelingsgebieden: cognitieve ontwikkeling, spraak -taal 
ontwikkeling, emotionele ontwikkeling, sociale ontwikkeling, motorische ontwikkeling, morele 
ontwikkeling en de persoonlijkheidsontwikkeling. De pedagogisch medewerker volgt de 
ontwikkeling van een kind en past daar het aanbod aan zodat er voldoende uitdaging blijft.  
ontwikkeling van je kind en past daar het aanbod aan zodat er voldoende uitdaging blijft.  
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5.2 Wennen 
Wij bieden kinderen de tijd om te wennen aan een nieuwe omgeving. Vooraf aan de 
startdatum wordt er met ouders een intakegesprek ingepland en één of meerdere 
wenmomenten. Het streven is om minimaal 1 wenmoment aan te bieden aan ouders, indien 
het mogelijk is of nodig, worden er meerdere wenmomenten afgesproken. Tijdens het 
gesprek heeft het kind de mogelijkheid om te groepsruimte te verkennen. Er wordt informatie 
gevraagd over het kind tijdens het intakegesprek. Aan de hand van deze informatie kunnen 
de pedagogisch medewerkers hierop inspelen op het moment dat het kind naar de opvang 
komt. Het ene kind is meer verlegen dan het andere kind, elk kind reageert weer anders op 
een nieuwe omgeving. Wij willen hier zo goed mogelijk mee omgaan zodat een kind zich 
snel veilig en vertrouwd bij ons voelt.  
 
Het kan voorkomen dat de pedagogisch medewerker beroep doet op de ouder in de eerste 
twee weken van de opvang. Een kind moet namelijk nog wennen en als het echt niet gaat, 
kan er gevraagd worden of het kind wat eerder opgehaald kan worden. Wij werken 
kindgericht dus als een kind ontroostbaar is, niet mee kan komen in het dagritme of zich 
afzondert, zien wij dit als signalen waarop wij handelen. Gelukkig leren wij uit ervaring dat 
de meeste kinderen zich na enkele uren zich helemaal op hun gemak voelen.  
 
Tijdens het wennen voldoen wij altijd aan de BKR volgens de Wet Kinderopvang. Dit houdt 
in dat wij voldoen aan de voorgeschreven verhouding tussen het aantal pedagogisch 
medewerkers en het aantal kinderen op de groep.  
 
5.2.1 Intern wennen  
Wanneer een kind over gaat naar een volgende groep, heeft het kind de ruimte nodig om te 
wennen aan de nieuwe groep en pedagogisch medewerkers. Het streven is daarom 
minimaal 1 wendag en het liefst twee dagdelen waarop een kind gaat wennen op de nieuwe 
groep. Deze wenmomenten worden van tevoren met ouders besproken. Afhankelijk van de 
activiteiten die gedaan worden op de volgende groep, kan het ook voorkomen dat een kind 
spontaan gaat wennen indien de groepsgrootte dit toelaat en een kind hieraan toe is. 
Ouders worden hiervan altijd op de hoogte gebracht. Er gaan maximaal twee kinderen 
tegelijk wennen op dezelfde groep zodat er voldoende aandacht kan worden geboden.   
 

5.2.2 Doorstromen naar de volgende groep 
Een kind stroomt door naar de Juniorgroep wanneer zij twee jaar oud is. De exacte datum 
van het doorstromen gaat in overleg met de ouders en is deels afhankelijk van eventuele 
uitstroom van kinderen op de Juniorgroep. Voor kinderen die er eerder aan toe zijn om door 
te stromen naar de volgende groep, bestaat de mogelijkheid om door te stromen mits er 
plek is. Voor kinderen die er nog niet aan toe zijn, bestaat de mogelijkheid om later door te 
stromen. Een afwijking van de vastgestelde leeftijd gaat altijd in overleg met de ouders en 
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de leidinggevende van de locatie. Daarnaast dient er afstemming plaats te vinden met de 
Front Office op het hoofdkantoor, daar moet bekeken worden of de aanpassing in de 
planning mogelijk is op de groepen.   
 
Op de locaties kennen de kinderen en de medewerkers elkaar vaak allemaal en kennen de 
kinderen ook de verschillende ruimtes op de vestiging. Als een kind doorstroomt naar een 
nieuwe groep, wordt het kind altijd gebracht door een pedagogisch medewerker van de oude 
groep. Afhankelijk van het kind, wordt er gekeken hoe lang, hoe vaak en op welke 
momenten het voor het kind het beste is om te wennen. Dit is uiteraard altijd in overleg met 
ouders.  
 
5.2.3 Overgangsgesprek ouders  
Er zal een overgangsgesprek plaatsvinden met de ouders van het kind, de mentor van de 
oude groep en de mentor van de nieuwe groep wanneer een kind doorstroomt naar een 
volgende groep.  
Kinderen kunnen vanuit het kinderdagverblijf doorstromen naar de buitenschoolse opvang 
vanaf dat zij vier jaar zijn. Kinderen kunnen vanuit de Dotterbloem naar BSO Freekids 
Zaandam XL, dit is een losse BSO Freekids locatie maar wel gevestigd in hetzelfde pand. 
Om de overgang naar de BSO goed te laten verlopen kunnen kinderen tussen de 3,5 - 4 
jaar wennen op de BSO. Dit gaat altijd in overleg met ouders, de pedagogisch medewerkers 
van de BSO kijken wanneer een kind kan komen wennen en laten aan ouders weten op 
welke moment dit mogelijk is.   
 

‘Elk kind is uniek, hier passen wij onze werkwijze op aan’ 
 

5.3 Activiteiten buiten de stamgroep 
De pedagogisch medewerkers bieden een kind de mogelijkheid om ook buiten de stamgroep 
ervaring op te doen. Buitenspel vindt plaats op het eigen buitenterrein dat grenst aan de 
groepsruimte. Ook kan als activiteit een wandeling of uitstapje naar een speeltuin, winkel of 
dergelijke worden gemaakt. Bij activiteiten buiten de stamgroep wordt er rekening gehouden 
met maatregelen omtrent uitstapjes, buitenspelen en ongevallen vanuit het Beleid 
Gezondheid & Veiligheid om de veiligheid te waarborgen. 
 

5.4 Boekstart 
Op de vestiging is het project Boekstart ingezet. Boekstart is een programma dat het lezen 
met 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 
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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. 
• Het stimuleren van de taalontwikkeling. 
• Ontwikkeling van de fantasie. 
• Een positief lees- en voorleesklimaat, 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. 
 

5.5 Buitenruimte KDV De Dotterbloem 
Het kinderdagverblijf maakt gebruik van haar eigen buitenruimte, deze buitenruimte is 
omheind en grenst aan de groepsruimtes. De buitenruimte wordt door alle groepen gebruikt 
en is ruim opgezet voor voldoende speelplezier! De volgende materialen zijn er aanwezig op 
het plein; een zandbak, een grasveld, een speelhuisje, een glijbaan, wipkippen, houten 
balansbalken en voor de baby’s een losse grondbox. De inrichting en het buiten-
speelmateriaal is passend ingericht voor kinderen van 0 tot 4 jaar.    
 
Daarnaast beschikken wij over een eigen schuur waar allerlei speelmaterialen staan 
opgeslagen, zoals ballen, pylonen, stepjes en fietsjes et cetera. Wij zijn veel buiten te 
vinden met de kinderen. Er worden diverse activiteiten georganiseerd om het bewegen te 
stimuleren. 
 

5.6 Veiligheid en Gezondheid 
Veiligheid en gezondheid vinden we zeer belangrijk. Wij hebben een beleid opgesteld 
omtrent Gezondheid en Veiligheid waarin alle maatregelen worden beschreven die risico op 
ziekte, gezondheidsklachten of een ongeval verkleinen. De pedagogisch medewerkers geven 
een kind zo veel mogelijk ruimte om te ontdekken en te ervaren, maar wel binnen de 
veiligheidsgrenzen. 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 stelt. Het Gezondheids- en Veiligheidsbeleid is voor ouders in te zien 
op de vestiging.  
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6. Onze medewerkers 
6.1 Vaste gezichten 
Het aantal pedagogisch medewerkers per dag is afhankelijk van het aantal kinderen. Wij 
hanteren hierbij de regels voor de BKR die in de Wet Kinderopvang staat 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/worden op de groep. Door een kind zoveel mogelijk vaste gezichten te 
bieden, krijgt zij de kans een band op te bouwen met de volwassenen en zich hierbij veilig 
en vertrouwd te voelen. 
 

6.2 Mentor  
De mentor is het eerste aanspreekpunt van de ouders met betrekking tot opvang en 
begeleiding van een kind. Elk kind krijgt een mentor toegewezen. De mentor is één van de 
vaste pedagogisch medewerkers van de stamgroep waarin een kind is geplaatst. Vooraf aan 
de plaatsing wordt bepaald welke pedagogisch medewerker van de groep als mentor wordt 
toegewezen. In de regel zal dit de pedagogisch medewerker zijn die een kind het meest 
ziet. Op het Ouderportaal van het systeem Kindplanner kunnen ouders onder de kind-
gegevens inzien welke pedagogisch medewerker als mentor is toegewezen.  
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7. Samenwerking met ouders 
Een goede samenwerking tussen ouders en de pedagogisch medewerker draagt bij aan de 
ontwikkeling van een kind. Mocht een ouder iets kwijt willen, dan staan wij altijd open voor 
feedback en vinden we het fijn als er een open aanspreekcultuur is. Samen bespreken wij 
de ontwikkeling van het kind, maken wij afspraken en bouwen wij aan een professionele 
samenwerking.    
 

7.1 Overdracht  
Wij vinden het belangrijk dat er regelmatig met ouders van gedachten wordt gewisseld, 
onder andere over hun visie op opvoeden en over de ontwikkeling van hun kind. De haal- 
en brenggesprekken zijn van groot belang om informatie uit te wisselen over het welzijn en 
de ontwikkeling van het kind. In de Werkwijze van Freekids staat uitgebreid beschreven hoe 
pedagogisch medewerkers een uitgebreide overdracht kunnen doen. Daarnaast wordt er in 
de overige gesprekken met ouders, bijvoorbeeld naar aanleiding van een observatie, 
uitgebreid besproken hoe het met het kind gaat op verschillende ontwikkelingsgebieden.  
 

7.2 Oudercommissie 
Wij werven voor iedere locatie leden voor het vormen van een eigen oudercommissie. De 
oudercommissie heeft als doel de belangen van de kinderen en ouders zo goed mogelijk te 
behartigen en de ouders te vertegenwoordigen. Op de locatie is inzichtelijk welke ouders er 
in de oudercommissie zitten. Als een oudercommissie (tijdelijk) geen of weinig leden heeft, 
zullen wij ons altijd blijven in zetten om nieuwe leden te werven. Dit doen wij door 
bijvoorbeeld twee keer per jaar een wervingsbrief te versturen naar ouders. 
 
7.2.1 Alternatieve ouderraadpleging  
Het kan voorkomen dat er op een locatie geen ouders zijn die interesse hebben in 
deelname van de oudercommissie, waardoor de vorming van een commissie achterblijft. 
Wanneer dit het geval is, stellen wij ouders op een andere wijze in de gelegenheid om hun 
advies uit te brengen. Wij maken dan gebruik van de alternatieve ouderraadpleging. Er zal 
in dat geval één keer per jaar een enquête worden verstuurd naar alle ouders waarin 
punten staan benoemd waar adviesrecht op bestaat. Er wordt aan de hand van het 
onderwerp bepaald op welke wijze het best advies kan worden gewonnen:  
 

• Via een enquête; 
• Digitaal informatie versturen waarop ouders kunnen reageren; 
• De pedagogisch medewerker vraagt mondeling advies en rapporteert de informatie; 
• Drie ouders van de locatie wordt om advies gevraagd via telefonisch contact. 
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Het gegeven advies wordt gerapporteerd waarop besluitvorming volgt. Wij blijven 
inspanningen verrichten om een oudercommissie in te stellen.  
 

7.3 Overige communicatie 
Indien er meerdere ouders tegelijk geïnformeerd moeten worden over een bepaald 
onderwerp, dan kan dit op twee manieren gebeuren namelijk via mededelingen die hangen 
op de deuren van de groepen (sommige locaties hebben een mededelingenbord) of per 
brief/email. Zo wordt een activiteitenthema kenbaar gemaakt als mededeling op de groepen, 
als er personeelswijzigingen zijn dan wordt dit per brief of email gecommuniceerd.  
 

7.4 Kindplanner 
Wij werken met het digitale registratiesysteem Kindplanner. Als ouders een kind hebben 
aangemeld voor de opvang, ontvangen zij inloggegevens om Kindplanner te gebruiken. In dit 
programma kunnen wij kinderen aan- en afmelden maar ook informatie delen met ouders.  
 
7.4.1 Extra- en ruildagen aanvragen  
Ouders kunnen uiterlijk twee werkdagen van tevoren een extra dag aanvragen. Ruildagen 
zijn mogelijk maximaal drie weken voor- en na de oorspronkelijke datum. Een extra dag of 
een ruildag is alleen mogelijk wanneer dit past binnen de beroepskracht-kindratio en er op 
de eigen stamgroep plek is. Wanneer het mogelijk is, keurt de pedagogisch medewerker de 
aanvraag goed en wordt het kind meegenomen in de groepssamenstelling van die dag. 
Ouders ontvangen een melding wanneer de dag is goedgekeurd of is afgewezen in de app. 
Wanneer ouders ruim van tevoren een aanvraag doen, zal de pedagogisch medewerker 
twee weken voorafgaand de aanvraag goedkeuren of afwijzen. Wij kunnen namelijk pas twee 
weken voor de aangevraagde dag zien of het mogelijk is qua bezetting. Door de huidige 
personeelsbezetting, kan het ook vlak van tevoren worden goedgekeurd.  
 
Het kan voorkomen dat een kind niet op de eigen stamgroep wordt opgevangen. 
Bijvoorbeeld wanneer er geen plek is maar ouders vanwege een dringende privé situatie wel 
opvang nodig hebben. Bij hoge nood kunnen wij hier een uitzondering voor maken en het 
kind opvangen op een andere groep. Ouders dienen hiervoor schriftelijk toestemming te 
geven middels een formulier. Dit is geen gebruikelijke werkwijze in de dagelijkse planning 
van de kinderen, het streven is altijd het kind op te vangen op de eigen stamgroep.   
 
7.4.2 Afmelden wanneer een kind niet komt  
Wanneer ouders geen gebruik maken van de opvang, vragen wij ouders om hun kind tijdig 
af te melden. Onze pedagogisch medewerkers kunnen de afmelding in het digitale systeem 
zien. Het is ook mogelijk om telefonisch af te melden, de pedagogisch medewerker verwerkt 
dan zelf de afmelding. Op deze wijze weten de pedagogisch medewerkers welke kinderen er 
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aanwezig zijn die dag.  
 
7.4.3 Media  
De pedagogisch medewerkers streven er naar om ouders minimaal één bericht per dag te 
sturen met een foto over leuke gebeurtenissen van een kind of activiteiten die worden 
aangeboden. Ouders geven altijd eerst toestemming voor het gebruik van foto’s, zo vragen 
we bijvoorbeeld toestemming over het delen van foto's met andere ouders. Officiële 
mededelingen zoals personeelswisselingen, vakanties, studiedagen etc., worden vanuit de 
Front Office verstuurd. De privacy van kinderen en ouders wordt bij het versturen van 
berichten gewaarborgd, wij benoemen geen persoonsgegevens.  
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Veel plezier bij KDV De 
Dotterbloem! 


