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Inleiding 
 

Hallo lezer, 

Dit is de Nieuwe Draai-gids, versie september 2022. In deze gids leest je alles over integraal kindcentrum De 

Nieuwe Draai dat is geopend op 3 augustus 2020. 

De Nieuwe Draai biedt kinderopvang en basisonderwijs aan. Vanuit de visie dat kinderen zich 24/7 

ontwikkelen zijn opvang en onderwijs bij ons samengesmolten. Kinderen komen bij ons om naar hartenlust 

te spelen, te leren en te ontwikkelen. Door het samensmelten van opvang en onderwijs ervaren de kinderen 

geen knip in de dag en wordt hun spel en ontwikkeling niet onderbroken. Er ontstaat er nog meer ruimte 

voor kinderen om eigen keuzes te maken op basis van interesses en behoeftes.  

 

Hoe doen we dat? 
We kennen de kinderen en hun familie heel goed. Elk kind heeft een persoonlijk ontwikkelplan en wordt 

begeleid door zijn mentor. Kinderen leren goede lezers en rekenaars te worden. En een kind is meer dan dat. 

Er is veel aandacht voor brede ontwikkeling. Zo werken kinderen aan doelen op het gebied van kunst, sport, 

muziek, persoonsvorming enzovoorts.  

We sluiten zo goed mogelijk aan op de behoefte van het kind en zijn familie. Zo kan gekozen worden uit 

diverse start- en eindtijden van de dag en kan een aantal vakanties en vrije dagen flexibel opgenomen 

worden.   

We werken vanuit het pedagogisch beleidsplan van onze overkoepelende organisatie Blosse. In deze gids 

beschrijven wij hoe dat er op De Nieuwe Draai uitziet. 

De Nieuwe Draai is meer dan een gewoon kindcentrum. We zijn onderdeel van gemeenschap in 

nieuwbouwwijk De Draai in Heerhugowaard. We werken samen met en in de wijk. Kinderen leren bij ons niet 

alleen ‘voor’ het echte leven, maar vooral ‘in’ het echte leven. 

 

Door middel van de informatie in deze gids geven we u graag een kijkje op De Nieuwe Draai.                      

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Laat het ons weten! 

Team De Nieuwe Draai 

 

 

 

 

 

 

Samen zijn we ‘De Nieuwe Draai’. Deze gids is voor iedereen die betrokken is bij of nieuwsgierig is naar De 

Nieuwe Draai. Als we ‘familie’ schrijven, dan bedoelen we iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van 

een kind. Als we ‘hij’ schrijven, kan ook ‘zij’ gelezen worden.



 
 

Welkom op De Nieuwe Draai 
 

 

Onze naam 
We zijn een integraal kindcentrum. Dit houdt in dat we opvang en onderwijs onder één dak 

aanbieden. Kinderen ontwikkelen zich de hele dag. Vanuit deze visie hebben wij een ‘nieuwe draai’ 

gegeven aan de bestaande vormen van opvang en onderwijs door ze met elkaar te integreren. Ook is 

ons kindcentrum vernoemd naar de wijk waarin wij staan: De Draai in Heerhugowaard. 

 

Opvang & onderwijs samengesmolten 
De Nieuwe Draai is een plek waar kinderen van 0 – 13 jaar kunnen ontwikkelen. Zij kunnen hier naar 

hartenlust spelen, leren en ontspannen. Op De Nieuwe Draai bestaan opvang en onderwijs niet in 

traditionele vorm. Zij zijn volledig met elkaar verweven. Zo gaan kinderen bij ons niet naar de 

voorschoolse, tussenschoolse en/of naschoolse opvang en naar ‘de klas’. Zij hebben hun eigen domein 

met vaste professionals die hen begeleiden.  

 

Onze plek 
We zijn gehuisvest in nieuwbouwwijk De Draai aan de oostkant van Heerhugowaard. De Draai is een 

wijk die gaat bestaan uit ruim 2700 woningen. In De Draai Noord staan de meeste woningen al. Wij 

zijn gehuisvest aan de Oosterweg 49 in de Draai Zuid en staan nu nog letterlijk in de klei. De komende 

jaren zullen ook daar nieuwe woningen worden opgeleverd, komt er een supermarkt en wordt het 

park verder aangelegd. In de zomer van 2023 zullen wij een paarhonderd meter opschuiven naar de 

Merelweg als wij intrek nemen in de definitieve huisvesting met als achtertuin en speelmogelijkheid 

het park. 
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Domeinen  
Op De Nieuwe Draai werken we in vier domeinen: 

• 0-3 jaar 

• 3-6 jaar 

• 6-9 jaar 

• 9-12 jaar 

Wanneer een kind er aan toe is om een stap te zetten richting het volgende domein, dan doen we dat. 

Gemiddeld gebeurt dat ergens gedurende de periode dat een kind 3, 6 en 9 jaar is. 

Op De Nieuwe Draai hebben we gezamenlijke ruimten zoals het restaurant, het creatief atelier en de 

sport- & spelzaal. Daarnaast heeft elk domein zijn eigen domeinruimte welke bestaat uit een 

huiskamer en een aantal instructieruimtes. De kinderen uit het domein 0-3 zijn verdeeld in twee 

stamgroepen met elk hun eigen ruimte. 

Stamgroep 
De kinderen uit één domein zijn verdeeld in stamgroepen. De stamgroep is de basisgroep van het kind 

en bestaat uit kinderen die dezelfde mentor hebben. Dagelijks komen de stamgroepen bijeen. Altijd 

om 09:00 uur om de dag te openen, maar ook om te vieren, te reflecteren en de actualiteit op te 

zoeken.  

De jongste kinderen (0-3 jaar) hebben een eigen stamgroepruimte waarin zij spelen en ontwikkelen. 

De kinderen vanaf 3 jaar hebben een eigen stamgroepplek in een groter domein. Naarmate de 

kinderen ouder worden nemen zij, ook met andere kinderen uit hun eigen domein, deel aan 

activiteiten. Op basis van hun ontwikkeling en interesse verbreden zij hun leer- en ontwikkelomgeving. 

Daarnaast neemt een kind op sommige momenten deel aan activiteiten van een andere stamgroep of 

domein. Denk aan rustige vakantieperiodes of wanneer een kind aan het wennen is in een volgend 

domein.  

 

Mentor 
Elk kind heeft een eigen mentor. Deze medewerker kent het kind door en door en is het eerste 

aanspreekpunt voor het kind en zijn familie. De mentor draagt samen met het kind en zijn familie zorg 

voor het persoonlijk kindontwikkelplan . Indien mogelijk en goed voor de ontwikkeling van het kind 

heeft een kind een aantal jaar achter elkaar dezelfde mentor.  

 

In- en doorstroombeleid 
Op De Nieuwe Draai kennen we een in- en doorstroombeleid. Er zijn vaste momenten in het jaar 

wanneer een kind kan wennen of doorstromen naar een volgend domein. Op verschillende momenten 

is dit van toepassing: bij de start op De Nieuwe Draai, als een kind 3, 6 of 9 jaar wordt en wanneer een 

kind uitstroomt. Dit kan zijn door een verhuizing, een andere keuze voor opvang of onderwijs of de 

overstap naar het voortgezet onderwijs. Het moment wordt echter voornamelijk bepaald door de 

behoefte en de ontwikkeling van het kind. Dit betekent dat er kinderen zijn die op 6-jarige leeftijd 

doorstromen naar het volgende domein en er zijn kinderen die later, of juist eerder dan, dat 

levensjaar doorstromen. Daarnaast houden we rekening met de samenstelling van stamgroepen en 
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mentoren. We creëren een aantal doorstroommomenten zodat kinderen indien mogelijk samen 

kunnen doorstromen en groepssamenstellingen stabiele periodes kennen. 

Wij vinden het van groot belang iedere nieuwe fase zo goed mogelijk te begeleiden. Dit doen wij door 

in- en doorstroommomenten goed af te stemmen, met familie en kinderen, maar ook met 

professionals die het kind gaan begeleiden. Wij noemen dit de warme overdracht. 

 

Experts 
De medewerkers op De Nieuwe Draai zijn expert op één of meer vakgebieden. Zo werken we onder 

andere met vakspecialisten voor taal, rekenen, sport & bewegen, expressie, … Deze medewerkers 

zorgen er samen met de mentor voor dat het kind passende uitdagingen aan kan gaan. Er is intensief 

overleg tussen de experts van de verschillende vakgebieden om ervoor te zorgen dat ontwikkeling 

vakoverstijgend is. 

 

Kernteam 
Ons team draagt met elkaar zorg voor de ontwikkeling van de kinderen en ons kindcentrum. Vanuit 

expertise en affiniteit heeft elk teamlid daarin zijn eigen rol. Het kernteam bestaande uit Duco en 

Maruska leiden en begeleiden dit proces vanuit hun directierol. Waar u in de gids ‘kernteam’ leest, 

kunt u dus ook ‘directieteam’ lezen. 
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Hier staan wij voor 
Missie, visie  en uitgangspunten 

 

 

Op De Nieuwe Draai ontwikkel je jezelf,  

in relatie met de ander en de wereld om je heen.  

 

Onder ontwikkelen verstaan we het verwerven van nieuwe kennis, vaardigheden en inzichten. Hierbij 

worden gedurende je hele leven nieuwe verbindingen in de hersenen aangemaakt en huidige 

verbindingen verstevigd.  

Mensen ontwikkelen zich optimaal wanneer zij gebruikmaken van zoveel mogelijk zintuigen, positieve 

emoties ervaren en wanneer hetgeen nieuw ervaren wordt bewust gekoppeld wordt aan bestaande 

kennis, vaardigheden en inzichten. 

Op De Nieuwe Draai ontwikkelen kinderen en volwassenen zich in en met de samenleving in een 

omgeving die veilig, voorspelbaar en stimulerend is.  

Hierbij gaan wij uit van 8 uitgangspunten voor zowel kinderen als volwassenen op De Nieuwe Draai.  
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Thuis 

Als je je thuis voelt, kom je het best 
tot leren en ontwikkelen. Op De 
Nieuwe Draai voel je je in en om het 
gebouw thuis. Dat merk je aan de fijne 
sfeer. De ruimtes zijn ingericht 
passend bij de fases van de kinderen: 
stimulerend, overzichtelijk en 
huiselijk. Vanaf het moment dat je 
binnenloopt voel je je welkom. Je kunt 
hier de beste versie van jezelf zijn. 
 
 

Motivatie 
Ieder mens is van nature nieuwsgierig 
en intrinsiek gemotiveerd zich te 
ontwikkelen. Op De Nieuwe Draai 
verwerf je kennis, vaardigheden en 
inzichten door aan te sluiten op deze 
van nature aanwezige 
ontwikkelbehoefte.  

 

 

 

Ontwikkeling 
Een natuurlijk verloop van de dag 
levert een positieve bijdrage aan je 
welbevinden. Op De Nieuwe Draai 
vindt ontwikkeling plaats los van de 
schotten binnen kinderopvang en 
onderwijs.  

Communicatie 
Het vermogen om begrepen te 
worden en te begrijpen wat anderen 
bedoelen is van groot belang in de 
samenleving. Op De Nieuwe Draai 
creëren we een rijke leeromgeving 
waarin we veel communiceren over 
betekenisvolle inhouden. Daarbij zijn 
vertrouwen,   
respect en fatsoen essentieel. 

 

Ontdekken 
Jouw ontwikkeling is belangrijk.  
Wie ben jij? Wat wil je ontdekken  
en leren? Op De Nieuwe Draai 
stimuleren we het ontdekken en 
ontwikkelen van jouw eigen talenten 
en creativiteit.  
 

 

 

Samenleving 
We hebben elkaar nodig. Op De 
Nieuwe Draai leer je over jezelf,  
in relatie met de ander en de wereld 
om je heen. Diversiteit verrijkt ons 
leven. De Nieuwe Draai is, samen met 
de wijk, een mini-samenleving die 
wordt vormgegeven door de 
professionals, kinderen, 
ouders/verzorgers, vrijwilligers en 
samenwerkingspartners. 

 

Diepgaand leren 
Diepgaand leren zorgt voor kennis, 
vaardigheden en inzichten die je een 
leven lang bijblijven. Op De Nieuwe 
Draai nemen we de tijd om hetgeen je 
doet goed te doen. Je wordt 
gestimuleerd om je leerpotentieel 
optimaal te benutten. Het geven en 
ontvangen van effectieve feedback is 
een belangrijk onderdeel van 
diepgaand leren.  

Leefwereld 
Elk mens is verantwoordelijk voor 
onze leefwereld. Op De Nieuwe Draai 
leer je in een natuurlijke omgeving 
zorg te dragen voor een duurzame 
wereld. Aandacht voor bewegen, 
gezonde voeding en de natuur is 
hierbij belangrijk. 

 

 

De 8 uitgangspunten van De Nieuwe Draai 
Op  De Nieuwe Draai ontwikkel je jezelf, in relatie met de ander en de wereld om je heen. 

 

 

DenkgewoontesDe 8 uitgangspunten van 

De Nieuwe Draai 
Op  De Nieuwe Draai ontwikkel je jezelf, in relatie met de ander en de wereld om je heen. 
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Leren en ontwikkeling volgen 
 

Pedagogisch beleid 
Alle medewerkers van De Nieuwe Draai werken volgens dezelfde pedagogische basishouding: we 

zorgen iedere dag voor emotionele veiligheid van kinderen en dragen bij aan hun ontwikkeling en 

zelfontplooiing. 

Onze basishouding omvat de vier pedagogische basisdoelen uit de Wet Kinderopvang: 

1. Emotionele veiligheid bieden 

2. Persoonlijke competenties ontwikkelen 

3. Sociale competenties ontwikkelen 

4. Waarden en normen overbrengen 

 

Emotionele veiligheid bieden 
Emotionele veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor kinderen (en volwassenen) om zichzelf te 

kunnen ontwikkelen. Pas wanneer je je veilig voelt en je jezelf kunt zijn, is er ruimte om dingen te 

leren. Op De Nieuwe Draai werken wij op verschillende manieren aan de emotionele veiligheid van 

kinderen. Dit doen we samen met de kinderen, hun familie, onze medewerkers en externe 

deskundigen. Daarbij stellen we de ontwikkelbehoeftes van het kind centraal en zorgen we ervoor dat 

ieder kind zich gezien en gehoord voelt. Ook besteden we aandacht aan het welbevinden van 

kinderen, bijvoorbeeld tijdens onze stamgroep momenten waarop we werken aan een bewuste 

levenshouding ten opzichte van onszelf, de ander en de wereld om ons heen.  

 

Persoonlijke competenties ontwikkelen                                                                    
Motorisch, cognitief, communicatief en creatief 

Wij creëren een omgeving die stimulerend, voorspelbaar en veilig is. Wij stimuleren de ontwikkeling 

van kinderen door situaties te creëren waarin kinderen zelfstandigheid, een positief zelfbeeld en 

zelfvertrouwen ontwikkelen. Wij kijken naar kinderen en sluiten aan bij dat waar zij mee bezig zijn. Dit 

geldt voor de motorische ontwikkeling en het leren van taal en andere cognitieve vaardigheden. Door 

veel en gevarieerd te bewegen, krijgt een kind verschillende bewegingen onder de knie. Het gaat 

hierbij zowel om de grove motoriek als de fijne motoriek. Bewegen speelt een belangrijke rol bij het 

leren van taal- en rekenvaardigheden. Door veel met de kinderen te praten, te zingen en verhalen 

voor te lezen, wordt de taalontwikkeling nog meer gestimuleerd. En door tijdens de rekenactiviteiten 

veel met het hele lichaam te oefenen en te werken met materiaal maken de kinderen zich de stof vlot 

eigen.  

 
Sociale competenties ontwikkelen 
Kinderen zijn van nature sociale wezens en oefenen al heel jong hun sociale vaardigheden. Zo leren ze 

hoe je met anderen omgaat, je weg vindt in een groep, samenwerkt en bijvoorbeeld conflicten 

voorkomt of oplost. Door met andere kinderen en volwassenen om te gaan, ervaren en ontdekken 

kinderen wat wel en niet werkt. Goede begeleiding daarbij is belangrijk. Zo brengen wij kinderen 

sociale vaardigheden bij door hen te begeleiden bij hetgeen de kinderen gedurende de dag 

tegenkomen. Denk hierbij aan samen spelen en leren, zorgdragen voor je fysieke omgeving en 

overleggen. 
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Waarden en normen overbrengen 
Om goed in de samenleving te kunnen functioneren, is het nodig dat kinderen de waarden en normen 

van de maatschappij waarin zij leven, leren kennen en eigen maken. De Nieuwe Draai als 

minimaatschappij biedt kinderen de gelegenheid om kennis te maken met een diversiteit aan 

waarden, normen en culturen. Kinderen leren om te functioneren in een groter geheel: in de groep en 

in de maatschappij. Wij bevorderen de ontwikkeling van de eigen verantwoordelijkheid en laten 

voorbeeldgedrag zien. Op De Nieuwe Draai werken we vanuit vertrouwen en vanuit de visie dat je 

respect moet verdienen en fatsoen moet hebben.  

 

Opvoeding tot zelfstandigheid 
“Help mij het zelf te doen,”1 is een passende uitspraak op De Nieuwe Draai. Wij geloven dat elk kind 

van nature intrinsiek gemotiveerd is zich te ontwikkelen. Hierbij is het belangrijk dat wordt voldaan 

aan de basisbehoeften relatie, autonomie en competentie2. Door ons leeraanbod en ons handelen af 

te stemmen op de behoeftes van kinderen en kinderen steeds uit te dagen een volgende stap te 

zetten, komen kinderen optimaal tot ontwikkelen. 

Een dreumes die eindeloos oefent om te gaan staan, een kleuter die fanatiek zijn naam probeert te 

schrijven of een 7-jarige die vragen stelt over het ontstaan van de aarde. Juist deze ontwikkeling 

stimuleren wij. Leren lezen begint bij ons dus niet op de eerste dag in ‘groep 3’, maar op het moment 

dat het kind daaraan toe is3. Onze medewerkers zijn erin gespecialiseerd om deze fases te herkennen 

en deze ontwikkeling optimaal te stimuleren door het creëren van de juiste ontwikkelomgeving. We 

werken vanuit betekenisvolle situaties en met bijpassende materialen.  

Ontwikkelen met behulp van leerlijnen 
Kinderen willen bewegen, de wereld ontdekken, ervaringen opdoen en talenten ontplooien. Aan die 

ontwikkeling levert De Nieuwe Draai een bijdrage waarbij alle ontwikkelgebieden aan bod komen. 

Onze leerlijnen vormen samen met het observatie-instrument Kijk en het methode onafhankelijke 

leerlingvolgsysteem IEP (Inzicht Eigen Profiel) de basis voor de doorgaande lijn in de 

ontwikkelgebieden:  

Sociaal-emotionele ontwikkeling 
De persoonlijke en sociale ontwikkeling, in een groep, burgerschapsontwikkeling, oriëntatie op natuur, 

techniek en wetenschap. Morele ontwikkeling: waarden en normen, gewoonten en rituelen. 

Vaardigheden als doorzettingsvermogen, creatief denken en constructief samenwerken. Leerlijn: 

Oriëntatie op jezelf en de wereld. 

Cognitieve ontwikkeling 
Zoals: taal en spraak, logisch nadenken, ordenen, rekenen. Leerlijn: Nederlandse taal, leerlijn 

Rekenen/wiskunde en leerlijn Engels 

Lichamelijke en zintuigelijke ontwikkeling 
Fijne en grove motoriek. Leerlijn Bewegen. 

Creatieve ontwikkeling 
Bijvoorbeeld toneel, kunst en dans. Leerlijn: kunstzinnige vormgeving. 

 
1 Dr. M. Montessori (1870-1952) 
2 Deci, E.L., & Ryan, R.M. (2000) 
3 M. van de Coolwijk, Instituut Kind in beeld 
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Stimuleren VS forceren 
We volgen op De Nieuwe Draai de ontwikkeling van een kind en sluiten daarop aan. Daarbij kijken en 

luisteren we goed naar kinderen. Door onze kennis van leer- en ontwikkellijnen weten we wat een 

kind ‘moet’ en wat ‘mag’. Uitgangspunt hierbij is dat we zo veel mogelijk aansluiten op van nature 

aanwezige ontwikkelbehoefte en op interesse. We stimuleren kinderen zich te ontwikkelen en lef te 

tonen  leeruitdagingen aan te gaan. Op De Nieuwe Draai stimuleren we, dagen we uit en zoeken 

ontwikkelgrenzen op zodat kinderen alles uit zichzelf kunnen halen. We forceren niet. 

 

Methodes en leermiddelen 
Op De Nieuwe Draai werken we vanuit leerlijnen. Hierbij maken we gebruik van verschillende 

methodes en leermiddelen als hulpmiddel. Wij vinden het belangrijk dat ons aanbod voorziet in het 

leren van inzichten, vaardigheden en kennis en dat het past bij de leerstijl van het kind. We zoeken 

daarom voortdurend naar  de beste leermiddelen om voor ieder kind een zo passend mogelijk 

programma samen te kunnen stellen. Voor ieder kind leggen we in het kindontwikkelplan vast met 

welke leermethodes, materialen en aanbod we werken aan de persoonlijke doelen.  

 

Individueel én in groepsverband 
Leren is een proces waarbij je anderen nodig hebt. Op De Nieuwe Draai ontwikkelt ieder kind zich op 

zijn eigen tempo. Er is naast het verplichte aanbod (denk aan basisvaardigheden als technisch lezen en 

rekenen) veel ruimte voor aanbod op eigen interesse. We werken per trimester met een 

overkoepelend thema en per week (twee weken) met vakspecifieke thema’s. Denk hierbij aan 

‘verhoudingen’ bij rekenen/wiskunde. Kinderen leren met behulp van deze thema’s samen, maar op 

hun eigen niveau en tempo. 

Gedurende de dag zijn er momenten waarop kinderen keuze hebben om individueel of samen te 

werken en er worden groepsmomenten georganiseerd.  

 

Persoonlijk kindontwikkelplan 
Op De Nieuwe Draai werken kinderen vanuit leer- en ontwikkelingslijnen. Alle doelstellingen die een 

kind in het basisonderwijs moet halen, komen hierin ruimschoots aan bod. 

Voor ieder kind maken we een vertaling op maat in de vorm van een kindontwikkelplan. Dit betekent 

dat wij per vakgebied aangeven hoe het kind de doelstelling gaat halen. We maken hierbij verschil in 

leertijd, leermiddelen en leertempo. Het ene kind leert het liefst keertafels digitaal, het andere kind 

met behulp van een beweegspel. Dat kan op De Nieuwe Draai. Onze werkwijze houdt in dat een kind 

dat rekenen lastig vindt, een passend aanbod krijgt. Hetzelfde geldt voor het kind dat juist behoefte 

heeft aan meer uitdaging. Er is geen klassikaal aanbod voor het ‘gemiddelde kind’ en er zijn geen 

speciale ‘hulpgroepjes’. Omdat we ons leeraanbod passend maken voor ieder kind, zijn deze 

simpelweg overbodig. Dit houdt niet in dat kinderen individueel leren, waar mogelijk worden kinderen 

gekoppeld aan elkaar omdat leren een proces is waar je anderen bij nodig hebt. 

In het kindontwikkelplan leggen we ook vast hoe we de doelen meten. Deze toetsen we 

gepersonaliseerd. Dit doen we door het afnemen van toetsen en observaties, maar ook door 

gesprekken te voeren met uw kind en u. Zo brengen we persoonlijke groei in beeld en vergelijken we 

kinderen vooral met zichzelf. Het kindontwikkelplan wordt vertaald naar een week- en dagplanning. 

Zodat ieder kind precies weet waar hij of zij iedere dag gaat werken om de leerdoelen te halen. 
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Kindvolgsysteem en porfolio 
Op De Nieuwe Draai volgen we het welbevinden en de ontwikkeling van het kind structureel. De 

mentor legt alle bevindingen rondom een kind vast. Voor kinderen van 0-7 jaar maken we gebruik van 

het volgsysteem KIJK om de ontwikkeling in kaart te brengen. 

We maken voor de kinderen van 7-12 jaar gebruik van het IEP-leerlingvolgsysteem om leerresultaten 

en ontwikkelprognoses in kaart te brengen met behulp van de hoofd-, hart- en handentoetsen. Ook 

het sociale veiligheidsgevoel van kinderen brengen we met behulp van IEP structureel in kaart. We 

houden de ontwikkeling ook in ons digitale kind volg systeem Parnassys bij. 

Ieder domein-team op De Nieuwe Draai houdt een pitch. Tijdens zo’n pitch bespreekt het team 

volgens een vaste planning de ontwikkeling en het welbevinden van een aantal kinderen. Op die 

manier worden kinderen meerdere keren per jaar besproken zo zorgen we ervoor dat jouw kind bij 

alle domein-medewerkers goed in beeld is. 

Ook wordt je als familie twee keer per jaar uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Samen met jou 

en je kind kijkt de mentor naar de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind. Ook kijken we naar 

de doelen en interesses voor komende periode. Hierbij gebruiken we het portfolio van het kind. Dit is 

een map waarin jouw kind allerlei bewijzen van ontwikkeling heeft verzameld. 

Alle gegevens samen zorgen voor een totaalbeeld van de ontwikkeling van ieder kind op De Nieuwe 

Draai in een doorgaande lijn van 0 tot en met 12 jaar.  
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De vier domeinen 
Op De Nieuwe Draai werken we met vier verschillende domeinen, ingedeeld naar de leeftijdsgroepen 

0 - 3 jaar, 3 - 6 jaar, 6 - 9 jaar en 9 tot en met 12 jaar. 

Een domein kent één of meerdere stamgroepen van ongeveer 18 kinderen. Ieder kind maakt deel uit 

van een stamgroep en heeft een eigen mentor. De kinderen in een domein worden begeleid door een 

team van pedagogisch medewerkers, leerkrachten en vakexperts. Zij werken allemaal vanuit dezelfde 

pedagogische visie. Verder begeleiden wij op De Nieuwe Draai stagiair(e)s van diverse opleidingen die 

het vak aan het leren zijn. 

De verschillende domeinen zijn veilig, voorspelbaar en stimulerend ingericht zodat kinderen kunnen 

spelen en zich kunnen ontwikkelen op een manier die past bij zijn of haar ontwikkelbehoefte. Hierbij 

zorgen we ervoor dat ieder kind zich gezien, gehoord en geaccepteerd voelt. We stimuleren 

zelfstandigheid en zelfredzaamheid in een sfeer van vertrouwen. 

 

Werken in domeinen 

Domein 0 - 3 
Een vaste plek met vaste gezichten is belangrijk voor een baby en dreumes. Op De Nieuwe Draai 

hebben we twee stamgroepen 0-3 jaar met elk hun eigen stamgroepruimte: groen en blauw. Elke 

stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen. Op dagen waarop er veel kinderen zijn, maken we 

gebruik van een derde stamgroepruimte (geel) waarin de oudste kinderen speel- en ontwikkel 

uitdaging en begeleiding krijgen en waardoor de jongste kinderen in alle rust opgevangen kunnen 

worden in huiskamer groen en blauw. Een baby/dreumes in dit domein heeft een eigen mentor en ziet 

niet meer dan twee vaste gezichten per week. We houden ons aan de medewerker-kind ratio vanuit 

de Wet Kinderopvang. Aangrenzend aan dit domein bevindt een omheinde buitenspeelplaats.  

Aantal kindplaatsen 

Op De Nieuwe Draai zijn dagelijks 40 zogenaamde kindplaatsen voor kinderen van 0 t/m 3 jaar. Vanaf 

31 oktober 2022 zijn dit er 63.  

 

Domein 3 - 6 
In dit domein hebben de verschillende stamgroepen hun eigen stamgroepplek. Kinderen leren van en 

met elkaar en profiteren door de jaren heen van hun rol als jongste, middelste of oudste in de 

stamgroep. De stamgroepen zijn daarom heterogeen samengesteld en bestaan per dag uit ongeveer 

18 kinderen.  Alle kinderen hebben een mentor. In dit domein kunnen de kinderen naar hartenlust 

spelen, leren en ontwikkelen op alle ontwikkelgebieden. Aangrenzend bevinden zich de sport- en 

spelzaal, het creatief atelier en het omheinde buitenterrein welke zowel gebruikt worden voor gericht 

sport- en spelaanbod als voor zelfstandig spelen en bewegen. Uiteraard onder begeleiding van onze 

medewerkers. 

3-jarigen 

Wanneer een kind toe is aan de volgende ontwikkelstap, dan spelen we hierop in. 3-jarige kinderen 
begeleiden we in hun ontwikkeling door te kijken welke ontwikkelomgeving bij hen past. Voor de één 
zal dat nog een tijdje het domein 0-3 zijn, de ander zet de stap richting domein 3-6. Al in een vroeg 
stadium wordt er gekeken welke mentor in het volgende domein bij het kind gaat horen. Op die 
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manier kunnen mentor en kind al in een vroeg stadium op een laagdrempelige manier kennis maken 
met elkaar. De vertrouwensband wordt dus al vroeg aangemaakt.  

Wanneer het kind er aan toe is kan het gaan wennen in domein 3-6. De 3-jarigen starten de ochtend 
in hun eigen domein en worden voor de dagopening om 09.00 uur door hun eigen mentor naar de 
nieuwe mentor gebracht. Dit zorgt voor een gevoel van veiligheid en vertrouwen. De routines in de 
dagopening zijn in beide domeinen gelijk waardoor de voorspelbaarheid groot is. 

Het dagritme wordt visueel gemaakt op de stamgroepplek. Elke ochtend openen de kinderen de dag 

met hun mentor om 09:00 uur tijdens de dagopening. Daarna kunnen de kinderen kiezen voor 

activiteiten in het domein. De activiteiten zijn overzichtelijk en herkenbaar georganiseerd in vier 

zogenaamde ‘gebieden’: het wereldplein, het creatief atelier, de bouwplaats en het taaldomein. Bij 

iedere activiteit staat middels stippen hoeveel kinderen aan deze activiteit kunnen deelnemen. De 

kinderen hangen hier hun pasfoto om visueel te maken welke activiteit zij kiezen. 

Gedurende de dag komen de kinderen samen in hun stamgroep met hun mentor. Bijvoorbeeld tijdens 

de dagopening om 09:00 uur. Ook tijdens het fruitmoment komen de kinderen in hun eigen 

stamgroep bijeen op hun stamgroepkleed. Onder andere met behulp van deze momenten 

ontwikkelen de kinderen zich in een voorspelbare omgeving.  

Wanneer medewerkers en/of familie zien dat een kind toe is aan een stap richting het volgende 

domein, dan gaat de mentor in overleg met de familie van het kind. Samen bespreken zij op welke 

manier een prettige overstap van domein 0-3 naar 3-6 gerealiseerd kan worden. Ook dit wenproces is 

maatwerk. 

Op De Nieuwe Draai doen we activiteiten, vanuit onze visie en uitgangspunten, waar zowel de peuters 

als de kleuters aan deelnemen. Voor de peuters (3-jarigen) is bij wet vastgelegd hoeveel medewerkers 

zorgen voor de begeleiding en verzorging. In dit domein is één medewerker voor maximaal 8 peuters. 

Vanaf 31 oktober 2022 is er plaats voor 16 peuters met twee medewerkers.  

Domein 6 - 9 
Ook in dit domein hebben de verschillende stamgroepen hun eigen stamgroepplek. Een stamgroep 

bestaat uit ongeveer 18 kinderen. De stamgroepen zijn heterogeen samengesteld en alle kinderen 

hebben een mentor. In dit domein kunnen de kinderen naar hartenlust spelen, leren en ontwikkelen 

op alle ontwikkelgebieden. Er is een huiskamer, rekendomein en taaldomein. Aangrenzend bevinden 

zich het restaurant, het creatief atelier en de buitenruimte (spelen en bewegen).  

De overgang van domein 3-6 naar domein 6-9 is ook maatwerk. Niet ieder kind is op hetzelfde 

moment toe aan het leren lezen, schrijven en rekenen. Spelenderwijs verkennen de medewerkers van 

beide domeinen de vaardigheden en interesses van de kinderen. Samen met familie wordt de 

overstap naar het nieuwe domein vormgegeven. Net als bij de instroommomenten streven wij ernaar 

deze doorstroommomenten samen te laten lopen met de trimesterthema's (september, januari en 

mei). 

Domein 9 – 12                                                                                                                      
Net als in de andere domeinen hebben de stamgroepen in dit domein hun eigen stamgroepplek en 

kunnen de kinderen zich ontwikkelen in het hele domein. Zo is er een huiskamer, rekendomein, 

taaldomein en aangrenzend wereldatelier. Ook dit domein heeft een aangrenzend buiten-leerplein. 

Alle kinderen hebben een eigen mentor en behoren tot een stamgroep van maximaal 18 kinderen. 

Voor alle kinderen geldt dat ze in overleg met de medewerkers ook gebruik kunnen maken van de 

ruimtes die niet grenzen aan hun eigen domein. 
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Dagritme 
In het dagritme kijken we goed naar wat kinderen nodig hebben. Slaaptijden en eettijden van de 

jongste kinderen worden dagelijks afgestemd met hun familie, zodat het ritme op De Nieuwe Draai 

aansluit bij het ritme en zo goed mogelijk is afgestemd op de behoeftes van het kind. Verder creëren 

we voor alle leeftijden dagstructuur, zodat de omgeving voorspelbaar en vertrouwd is.  

We bieden structuur door het individuele ritme van het kind te volgen en door een dagpatroon te 

bieden voor de hele groep. Gedurende de dag is er voortdurend balans tussen momenten van spelen, 

leren, ervaringen opdoen en rust. Van alleen en samen. Van verzorging tot activiteiten. Van individuele 

aandacht en aandacht voor de groep. We vinden het belangrijk om de dag gezamenlijk te openen en 

aandacht te besteden aan elkaar en de wereld om ons heen. De stamgroepen in de domeinen vanaf 3-

6 doen dit dagelijks om 09:00 uur. 

Voor de jongere kinderen wordt het dagritmte op groepsniveau in beeld gebracht. De oudere 

kinderen hebben een eigen dagrooster waarin individuele en groepsmomenten zijn opgenomen. 

Eten en drinken 
Eén van onze Acht Uitgangspunten luidt: “Op De Nieuwe Draai leer je in een natuurlijke omgeving zorg 

te dragen voor een duurzame wereld. Aandacht voor bewegen, gezonde voeding en de natuur is 

hierbij belangrijk.” We gaan ervan uit dat kinderen in principe een gezonde eetlust hebben en dat zij 

zelf kunnen aangeven hoeveel en wat zij willen eten of drinken. Ook mogen ze vanaf jongs af aan zelf 

eten en drinken klaarmaken, waar nodig helpen we uiteraard. Zelf je boterham smeren, drinken 

inschenken of fruit snijden; het zijn allemaal momenten van ontwikkeling. Per moment zal door onze 

medewerkers worden beoordeeld wat voor de situatie op dat moment de juiste balans is tussen 

verzorgd worden en voor jezelf zorgen. Is er een speciale wens vanwege levensovertuiging, allergie of 

dieet, dan houden we daar uiteraard rekening mee. 

Een maaltijd is een moment van samen zijn. Er wordt gepraat, naar elkaar geluisterd en voor elkaar 

gezorgd. We lunchen daarom gezamenlijk. 

Voor jouw baby geef je fles- of borstvoeding mee. Fruithapjes maken wij zelf klaar van vers fruit. Voor 

de oudere kinderen geldt dat zij lunch krijgen op De Nieuwe Draai. Hiervoor hoef je dus zelf niets mee 

te geven. Dit geldt ook voor gezonde tussendoortjes en drinken. 

 

 
Slapen  
Ook als het gaat om slapen, houden we rekening met de individuele behoeftes van uw kind. Daarbij 

stemmen we de slaaprituelen en rustmomenten op De Nieuwe Draai zoveel mogelijk af op de rituelen 

en het ritme thuis. Zo slapen baby’s in hun vertrouwde slaapzak van thuis. Op De Nieuwe Draai 

bakeren wij geen kinderen in. Baby’s worden niet op de buik gelegd, alleen op speciaal verzoek en met 

schriftelijke toestemming van zijn familie (in dit geval: de wettelijke ouders/verzorgers).  

We gebruiken rituelen om kinderen voor te bereiden op het naar bed gaan. Vaak krijgen kinderen iets 

vertrouwds mee in het bedje, bijvoorbeeld een knuffel van thuis. We brengen de kinderen rustig naar 

bed en besteden veel aandacht aan dit moment. We werken volgens het protocol Veilig Slapen. De 

medewerker kijkt iedere 10 minuten nadat het kind in bed is gelegd totdat deze in slaap is gevallen. 

Daarna gaat de medewerker in ieder geval eens per half uur ter controle langs bij het kind. 
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Uitdaging en vrije keuze 

Op De Nieuwe Draai worden kinderen gestimuleerd om zelf keuzes te maken. Zo is in domein 0-3 het 
kiezen van een plek waar een kind wil spelen een voorbereiding op het leren plannen in de volgende 
domeinen. Uitgangspunt naast het waarborgen van veiligheid en geborgenheid, is het aanbieden van 
uitdaging en vrije keuzes aan kinderen. Daarom zijn alle domeinen multifunctioneel ingericht. 
Kinderen kunnen er knutselen, werkjes maken, (rollen)spel uitoefenen, construeren en 
experimenteren in de hoeken en er is ruimte voor ontspanning. Het aanbod is uitdagend en 
gevarieerd. We sluiten aan op de verschillende leeftijdsfasen en op kinderen met diverse 
achtergronden. Zo leren kinderen spelenderwijs hun wereld kennen en ermee omgaan. 

Op De Nieuwe Draai werken wij met een open-deuren-beleid. Veel domeinen zijn met elkaar 
verbonden middels een deur en met ramen. Ook grenzen alle domeinen aan een buitenruimte, is 
domein 3-6 verbonden met domein 0-3 en de sport- en spelzaal. Door het kunnen openzetten van de 
deuren verbinden we de ruimtes met elkaar en krijgen de kinderen de gelegenheid om gebruik te 
maken van het aanbod in verschillende ruimtes. Onze medewerkers begeleiden de kinderen hierbij.  

 

Heterogene groepen 

Op De Nieuwe Draai werken we bewust met heterogene groepen. Kinderen leren van elkaar, 
ondersteunen en helpen elkaar en kunnen hun specifieke belangstelling volgen door een breed scala 
aan activiteiten en materialen. In de praktijk betekent dit dat kinderen van verschillende leeftijden en 
stamgroepen bij elkaar in een ruimte werken en spelen. De ruimtes in de domeinen 3-6, 6-9 en 9-
12  nodigen uit om in een andere ruimte dan de stamgroep op ontdekking te gaan.  

Voor kinderen kan het leuk zijn om activiteiten buiten de eigen stamgroep te ondernemen. Hierin 
volgen wij hun initiatieven. Kinderen die toe zijn aan extra uitdaging geven we zo de kans hun sociale 
vaardigheden te oefenen met andere kinderen en andere medewerkers. En omdat er buiten de eigen 
stamgroep andere materialen en spelmogelijkheden zijn, wordt ook de persoonlijke ontwikkeling 
gestimuleerd.   

We zorgen ervoor dat er voor het kind altijd een vertrouwde medewerker aanwezig is. De kind-
medewerker ratio blijft van kracht. 

Zo nemen kinderen deel aan workshops, instructies en (sport)lessen. Vanaf domein 3-6 wordt 
gezamenlijk geluncht in het restaurant.  

 

Kennismaken en wennen 
Allereerst gaan we tijdens een oriëntatiegesprek met elkaar om tafel om te kijken of De Nieuwe Draai 

een goede plek is voor uw kind om te komen spelen, leren en ontwikkelen. Hierbij gaan we uit van de 

behoeftes van uw kind en kijken we wat De Nieuwe Draai hierin kan betekenen. Heeft uw kind al op 

een andere locatie voor kinderopvang of basisonderwijs gezeten, dan betrekken we ook de vorige 

locatie in dit overleg. Op deze manier krijgen we met elkaar goed in beeld wat uw kind nodig heeft.  

Indien we met elkaar besluiten dat uw kind op De Nieuwe Draai komt, dan maken we een afspraak 

voor een intakegesprek. Hierin bespreken we het dagritme en de behoeftes van uw kind. We maken 

afspraken over het wennen op twee dagdelen. Ook bekijken we hoe en wanneer uw kind kan 

instromen. Is de zorg van uw kind wat complexer, dan duurt het soms wat langer. Wij vinden het 

immers heel belangrijk dat alle voorwaarden voor het kind, voor de groep en medewerkers optimaal 

zijn wanneer een kind bij ons start.  
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De Nieuwe Draai is een mini-samenleving in en met de wijk en is in eerste instantie gericht op 

kinderen die uit de wijk of directe omgeving komen. 

De eerste dagen op De Nieuwe Draai kunnen spannend zijn. Uw kind en uzelf moeten wennen aan en 

vertrouwd raken met de nieuwe situatie: het domein, een dagritme, de medewerkers en de andere 

kinderen. De eerste periode is belangrijk voor de vertrouwensrelatie tussen u, uw kind en De Nieuwe 

Draai. Hier leggen we de basis voor uw kind om zich emotioneel veilig te gaan voelen en om zich in de 

nieuwe omgeving verder te gaan ontwikkelen. Daarom nemen we voor dit wenproces rustig de tijd. 

De medewerkers op de stamgroep zorgen ervoor dat er altijd extra tijd en aandacht is voor kinderen 

en hun familie die nieuw zijn. En natuurlijk bent u van harte welkom om tussendoor een kijkje te 

komen nemen. 

 

Opvang in een ander domein 

Op sommige momenten, bijvoorbeeld aan het begin en einde van de dag, en tijdens vakantieperiodes, 
kan het zijn dat er minder kinderen aanwezig zijn. We voegen dan opvanggroepen samen. Hierbij 
hanteren we de beroepskracht-kind-ratio vanuit de Wet kinderopvang. Bovendien streven we bij het 
samenvoegen van meerdere stamgroepen zoveel mogelijk naar de aanwezigheid van de vaste 
medewerkers.   

Op De Nieuwe Draai zijn domeinen met elkaar verbonden. Zo zijn de groepsruimtes voor domein 0-3A 
en 0-3B met elkaar verbonden door een deur met raam én door de gezamenlijke verschoonruimte 
met toiletjes. Ook domein 0-3A en 3-6 zijn middels een deur met elkaar verbonden. Zo kunnen 
kinderen ook in de andere groepsruimte spelen. Afhankelijk van het aantal kinderen begeleidt één 
medewerker kinderen uit meerdere groepen (een combinatiegroep dus). Dit kan ook aan het eind van 
de dag zo zijn en tijdens rustige periodes zoals de vakantie. We streven bij het samenvoegen van 
meerdere stamgroepen zoveel mogelijk naar de aanwezigheid van de vaste medewerkers. Hierbij 
hanteren we de beroepskracht-kind-ratio 

Uitstapjes 

Op De Nieuwe Draai leren de kinderen de wereld kennen. Onze medewerkers maken soms een 
uitstapje met de kinderen. Bijvoorbeeld een wandeling in de buurt van het kindcentrum, naar de 
kinderboerderij, een boodschap doen, een brief posten, naar de bibliotheek, speeltuin of het park. 
Kinderen gaan dan mee in de bolderwagen, kinderwagen of aan de hand. Dit alles binnen de 
gemeentegrens. Het 4-ogen-en-oren-principe wordt gedekt door iedereen die buiten/ binnen 
aanwezig is. De beroepskracht-kind-ratio voor de achterblijvende groep wordt altijd in acht genomen.  
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Inrichting gebouw en buitenruimtes 
 

Binnenruimtes 
Op De Nieuwe Draai hebben de twee stamgroepen uit domein 0-3 elk hun eigen, van elkaar 

gescheiden, stamgroepruimte. Op deze manier realiseren we voor de kinderen van deze leeftijd een 

overzichtelijke omgeving. De ruimtes zijn veilig, voorspelbaar en stimulerend ingericht. Tussen de 

beide stamgroepen is een visuele verbinding doormiddel van een deur (met hoge deurknop) en 

glasstrook. Zo staan zowel de kinderen als medewerkers met elkaar in contact. 

De stamgroepen in de domeinen 3-6, 6-9 en 9-12 hebben binnen hun domein ook allemaal hun eigen 

stamgroepruimte mét hun groepskleed. De ruimtes binnen de domeinen onderling open verbonden 

zodat ze toegankelijk zijn voor bezoekende kinderen. Zo kan een kind een ‘intellectuele wandeling’ 

maken van de ene ruimte naar de andere en zijn nieuwsgierigheid volgen. Iedere ruimte is open 

ingericht, met voldoende loopruimte en alle gelegenheid voor kinderen om te werken en te spelen. 

Materialen staan op hoogtes van het kind om de zelfstandigheid te bevorderen. Met behulp van 

kleurcodes is aangegeven of kinderen zonder overleg of met overleg de materialen mogen pakken.  

 

De buitenruimtes 
De Nieuwe Draai stimuleert een gezonde en actieve leefstijl. Daar horen veel buitenspel en 

buitenactiviteiten bij. Ook buiten bieden wij kinderen de mogelijkheden te ontdekken en te 

experimenteren. Avontuur en natuurbeleving staan hierbij centraal. Tijdens het buitenspelen 

ontwikkelen kinderen andere vaardigheden dan binnen. Door kinderen actief in contact te brengen 

met de natuur en hen daarin nieuwe ervaringen op te laten doen, investeren we in een duurzame 

relatie tussen kinderen en hun leefomgeving. 
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Aangrenzend aan het domein 0-3 bevindt zich onze buitenruimte voor de jongste kinderen. Deze 

ruimte is fysiek gescheiden van de andere buitenruimtes.  

Op De Nieuwe Draai is buiten leren net zo vanzelfsprekend als binnen. Aangrenzend aan de domeinen 

3-6, 6-9 en 9-12 bevindt zich een buiten-leerplein. Daarnaast beschikken we over een groter speel- en 

ontdekplein dat ingericht is om samen spelen, ontdekken en experimenteren uit te lokken. We 

noemen dit ‘de tuin’.  

 

Sport- en spel 
Op De Nieuwe Draai vinden we bewegen heel belangrijk. Veel aandacht voor bewegen heeft een 

positief effect op het welbevinden van kinderen. Bovendien stimuleert bewegen de werking van de 

hersenen waardoor leren beter gaat. 

Bewegend leren 
Bewegend leren tijdens taal en rekenen is een vast onderdeel van de manier waarop ontwikkeling 

plaatsvindt. Kinderen uit het domein 3-6 worden niet alleen tijdens de sport- en spellessen uitgedaagd 

in de sport- en spelzaal maar hebben op diverse momenten gedurende de dag de beschikking over de 

sport- en spelzaal.  

 
Sporthal De Draai 
We maken gebruik van de sportzaal in sporthal De Draai, van onze eigen sport- en spelzaal en onze 

buitenomgeving bij het aanbieden van sport-, spel- en danslessen.  

 

Creatief atelier  
Op De Nieuwe Draai beschikken we over een creatief atelier waar kinderen alle ruimte krijgen om te 

werken aan hun creatieve en technische ontwikkeling.  

 

Restaurant 
Ontwikkeling vindt de hele dag door plaats. In de wereld waarin wij leven. De wijk waarin kinderen en 

hun familie wonen en waarin wij gehuisvest zijn, is onderdeel van deze leefwereld. We hechten veel 

waarde aan ontmoeting en samenwerking. Onze centrale ruimte ‘Het Restaurant’ heeft een 

ontmoetingsfunctie voor kinderen, hun familie, medewerkers en de buurt. U bent van harte welkom 

om samen of alleen de krant te lezen, een kopje koffie of thee te drinken en van de wifi gebruik te 

maken. Kinderen kunnen bakken en koken in onze keuken met werkblad op kind-hoogte en kiezen uit 

de vele leesboeken die we hier tentoongesteld hebben. 
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Kwaliteit en opbrengsten 
We willen transparant en navolgbaar zijn. Daarom zorgen we ervoor dat de kwaliteit die wij bieden, 

voor iedereen meetbaar is. Op De Nieuwe Draai wordt de kinderopvang beoordeeld door de GGD en 

het basisonderwijs door de onderwijsinspectie. Het bewaken en monitoren van kwaliteit vindt plaats 

in een cyclisch proces en heeft onze continue aandacht. Wij gebruiken hiervoor onze ontwikkelde 

kwaliteitscirkel. 

 

Samen Bouwen 

Vanuit dezelfde grondhouding en met onze gezamenlijke stip op de horizon voor ogen, geeft elke 

medewerker met zijn eigen kwaliteiten en affiniteit vorm aan de verzorging en begeleiding van onze 

Nieuwe Draai-kinderen. Dit doen we elke dag. Daarnaast hebben we elke maand een Samen Bouwen-

avond en tot slot, om echt tot diepgaand ontwikkelen te komen, organiseren we jaarlijks een teamdag 

en een teamtweedaagse.      

Meten tevredenheid 
Wij hechten veel waarde aan de mening van kinderen, hun familie en onze medewerkers. Via sociale-

veiligheidsonderzoek, tevredenheidsonderzoek en klantreacties brengen wij in beeld hoe iedereen 

over De Nieuwe Draai denkt. Via het vensters PO en de nieuwsbrief delen wij de meest actuele cijfers 

met betrekking tot tevredenheidsonderzoeken, toetsresultaten en uitstroomgegevens.  
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Resultaten 
Resultaten worden goed in beeld gebracht. In de domeinen 6-9 en 9-12 gebruiken we het IEP-

leerlingvolgsysteem om ontwikkeling en talenten van kinderen in kaart te brengen. De resultaten 

hiervan worden meegenomen in de kindontwikkelplannen. In ‘groep 8’ nemen de kinderen deel aan 

de IEP eindtoets.  

Kindcentrumplan 
Wij kijken vooruit. Er vindt continu ontwikkeling plaats. In het Kindcentrumplan 2022-2026 beschrijven 

we onze (toekomstige) ontwikkeldoelen.  

 

Lerende organisatie 
Ontwikkeling medewerkers 
Medewerkers maken het verschil. Wij zijn een lerende organisatie. Dat betekent dat iedere 

medewerker op De Nieuwe Draai scholing volgt. Intern en extern. Ook maakt iedere medeweker deel 

uit van een coachingscylcus genaamd ‘persoonlijke professionele ontwikkeling’. Wij brengen in beeld 

hoe wij ons handelen nog beter kunnen afstemmen op de ontwikkelbehoeftes van het kind. Als team 

vormen wij een professionele leergemeenschap. Net als de kinderen leren wij iedere dag.  

Pedagogisch coach 
Onze medewerkers zijn continu in ontwikkeling om zo de beste leer-, leef- en ontwikkelomgeving voor 

de kinderen te creëren. Onze pedagogisch coach en Blosse-collega Martine Wagenaar begeleid hen 

hierbij. Hiermee voldoen we aan de eisen die de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) 

op het gebied van pedagogische beleidsontwikkeling en coaching voorschrijft. Daarnaast stimuleren 

we de professionele ontwikkeling van onze medewerkers met een aanvullend opleidings- en 

trainingsaanbod dat buiten de verplichte norm valt.    
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Samen zijn we De Nieuwe Draai 
 

Familie in- en uitloop 
De betrokkenheid van familie en medewerkers bij de ontwikkeling van het kind is van groot belang. 

We hechten veel waarde aan een goede overdracht van thuis naar De Nieuwe Draai en andersom. Ook 

geven we graag de gelegenheid om de dag samen met uw kind te starten op De Nieuwe Draai. 

Hiervoor is de familie inloop. Bij het brengen bent u van harte welkom om een kwartier met uw kind 

mee te spelen, opdrachten te bekijken en samen te werken indien uw kind geen groepsactiviteit 

gepland heeft staan om dat moment. Bij het ophalen zorgen we ervoor dat er mogelijkheid is voor 

(kort) contact over de dag en/of om bijvoorbeeld een afspraak te maken voor een kop koffie en een 

gesprek. 

 

Kindontwikkelgesprek 
Een goede afstemming tussen het kind, zijn familie en onze medewerkers bevordert de 

ontwikkelkansen van het kind. Naast de breng- en haalmomenten waarop we elkaar ontmoeten 

plannen we 1x per zes maanden een kindontwikkelgesprek. Tijdens dit gesprek kijken uw kind, u en 

zijn mentor naar de ontwikkeling. We nemen de tijd om met elkaar af te stemmen welke behoeftes 

uw kind heeft, welke uitdagingen we in het vooruitzicht stellen en hoe we de begeleiding vormgeven. 

Wanneer het welbevinden of de ontwikkeling van uw kind erom vraagt, plannen we vaker dan 1x per 

zes maanden een gesprek. 

  

Feesten 
Kinderen leren over de wereld om hen heen. Diversiteit is hierbij van grote meerwaarde is onze 

wereld. Elk jaar kiezen we een aantal feesten waar extra aandacht aan besteed wordt. Jaarlijks wordt 

aandacht besteed aan Sinterklaas en Kerst. Uitgangspunt bij het vieren is het samenzijn en het leren 

kennen van elkaar en de wereld om ons heen.  

Verjaardagen 
Verjaardagen vieren we in de stamgroep. Elke stamgroep maakt zo zijn eigen keuzes in de manier 

waarop een verjaardag samen gevierd wordt. Zo ontstaan er groepseigen rituelen. Het ‘samen vieren’ 

en aandacht voor elkaar zijn hierbij een belangrijk uitgangspunten. Het uitdelen uit de gezamenlijke 

verjaardags (snoepjes)pot is een ritueel in alle stamgroepen. 

 

Ouderportaal 
De app ‘Konnect’ is een middel om een aantal praktische zaken met elkaar te delen. Denk bijvoorbeeld 

aan breng- en haaltijden, geplande vrije dagen en vakanties en nieuwsberichten.  

 

Nieuwe Draai-raad 
Wat is De Nieuwe Draai-raad? 
Elke school is wettelijk verplicht om een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. Via de MR kunnen 

zowel ouders als personeelsleden meepraten over het beleid op school. Ook moet er op ieder 
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kinderdagverblijf een oudercommissie (OC) zijn die ouders inspraak geeft in het beleid van het 

dagverlijf. Omdat De Nieuwe Draai kinderopvang en basisonderwijs geïntegreerd met elkaar aanbied, 

werken wij met een Nieuwe Draai-raad. In deze Nieuwe Draai-raad zijn de MR en de OC 

samengevoegd.  

We vallen met meerdere kindcentra onder het overkoepelende bestuur Blosse. Blosse heeft een 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en Centrale Cliënten Raad (CCR) 

 

Evenemententeam 
Activiteiten in en buiten De Nieuwe Draai organiseren we in evenemententeams. Zo werken kinderen, 

medewerkers, familie en bijvoorbeeld de buurt samen aan het organiseren van feesten en activiteiten. 
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Sociale veiligheid 
Onze missie is kinderen zich te laten ontwikkelen in relatie met de ander en de wereld om hen heen. 

Elk kind mag zich ontplooien in een veilige leeromgeving. We hebben op De Nieuwe Draai veel oog 

voor sociale veiligheid. Pas wanneer een kind zich veilig voelt, is er ruimte om te leren en te groeien.  

In het scheppen van een veilig sociaal klimaat focussen we enerzijds op wat er goed gaat en 

versterken dit. Zo helpen we kinderen bij het versterken van hun eigen welbevinden en het 

ontwikkelen van talenten. Anderzijds hebben we duidelijke afspraken en regels over hoe we met 

elkaar omgaan op De Nieuw Draai. Hierbij besteden we veel tijd aan omgangsvormen en 

voorbeeldgedrag.  

Middels de ouder- en leerlingenquetes en middels de vragenlijsten sociale veiligheid vanuit het IEP 

leerlingvolgsysteem brengen we systematisch de veiligheidsbeleving in kaart. Daarnaast is natuurlijk 

het dagelijkse contact tussen onze professionals, de kinderen en hun familie de belangrijkste bron van 

informatie.  

 

Anti-pest protocol 
Op De Nieuwe Draai is pesten niet toegestaan. We werken aan het ontwikkelen van een positieve en 

bewuste levenshouding en besteden veel aandacht aan het kennen van jezelf en elkaar in een wereld 

waarin iedereen uniek is. We leren kinderen begrip opbrengen voor elkaar en voor situaties. Het is 

bewezen dat pestgedrag bij aanraking en samenwerking in spelvormen minder vaak tot nooit 

voorkomt. Daarom maken kinderyoga, onderlinge kindermassage en mindfulness onderdeel uit van 

het ontwikkelen op De Nieuwe Draai. Daarbij is er veel aandacht voor omgangsvormen, culturen, 

overeenkomsten en verschillen tussen mensen. Kinderen leren op De Nieuwe Draai de wereld kennen. 

Wanneer je de ander en zijn of haar situatie en beweegredenen kent, is er meer begrip voor elkaar. 

Het is een manier van omgaan met elkaar die de hele dag door plaatsvindt. Tijdens de 

stamgroepmomenten is er expliciet aandacht voor. 

Mocht een kind, ondanks deze preventieve aanpak, toch te maken krijgen met pestgedag, dan kennen 

we op De Nieuwe Draai een anti-pestprotocol. Hierbij ondersteunen we zowel het kind dat gepest 

wordt als de pester. Wij hanteren de visie dat gedrag altijd voortkomt uit een oorzaak. Ook eventuele 

‘meelopers’ die het pestgedrag versterken, worden betrokken in het proces om het gedrag om te 

buigen en te zorgen voor een positief en veilig leerklimaat.  

Zowel familie als kinderen kunnen met signalen van pestgedrag bij de mentor terecht. Signalen van 

pestgedrag worden altijd direct in vertrouwen gedeeld tijdens het overleg met andere medewerkers 

van het domein. Zo kunnen alle medewerkers sneller en beter ingrijpen op situaties die zich voordoen 

en de veiligheid van kinderen waarborgen. 

Verder overleggen de medewerkers van het domein over een gezamenlijke aanpak om het pestgedrag 

te stoppen. Daarbij kan worden gekozen voor tal van oplossingen binnen de visie van De Nieuwe 

Draai, zoals: extra sociaal-emotionele lessen binnen de stamgroep, het domein of een groepje 

kinderen. Een gesprek tussen de desbetreffende kinderen. Een of meerdere gesprekken met de 

mentor. De betrokken familie worden geïnformeerd over de gang van zaken en de gemaakte 

afspraken.  

Gedurende drie weken observeren en spreken de mentor en de domeinmedewerkers kinderen extra 

intensief. Na drie weken wordt de familie op de hoogte gebracht van de vorderingen. Daarna, als het 

pestgedrag is gestopt, blijft de mentor monitoren hoe het met de kinderen gaat. Is het pestgedrag na 
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drie weken nog niet veranderd? Dan zet de mentor passende vervolgstappen om de pester te laten 

stoppen met zijn/haar gedrag. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de familie en het kernteam van 

De Nieuwe Draai. 

 

Meldcode kindermishandeling 
De Nieuwe Draai werkt met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode helpt 

aan de hand van een 5-stappenplan. Zorgen over de thuissituatie van een kind worden bespreekbaar 

gemaakt om hier, samen met de familie, de juiste vervolgstappen aan te verbinden. Onze 

aandachtsfunctionarissen, Marion Kramer en Laia Camp, spelen hierbij een coachende rol. 

 

Grensoverschrijdend gedrag 
De Nieuwe Draai wil kinderen in de allereerste plaats een veilige leef- en leeromgeving bieden. Dat 

betekent dat we het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten (in opleiding), 

stagiair(e)s, vrijwilligers en overige aanwezige volwassenen en kinderen willen voorkomen of de 

gevolgen ervan willen beperken. Met grensoverschrijdend gedrag bedoelen we seksuele, fysieke of 

psychische overschrijdingen, pestgedrag van kinderen onderling, bijten, andere impulsen en 

kindermishandeling.  

We hebben verschillende maatregelen getroffen met betrekking tot het risico op grensoverschrijdend 

gedrag. Zo zijn al onze medewerkers in het bezit van een verklaring omtrent gedrag (VOG) en staan zij 

ingeschreven in het Personenregister. Ook besteden we veel aandacht aan het leren omgaan met 

waarden, normen en gedragsregels. Rekening houden met en respect hebben voor elkaar, vormen 

hierbij belangrijke aspecten. We doen er alles aan om kinderen mondig te maken en leren ze het aan 

te geven wanneer zij bepaald gedrag niet wenselijk vinden. 

Wij vinden het belangrijk dat we elkaar bij (vermoedens van) gensoverschrijdend gedrag durven aan te 

spreken en dit bespreekbaar maken met de leidinggevende. Medewerkers die met elkaar werken in 

een domein, weten van elkaar waar zij zijn en wat zij doen. Wij vertrouwen elkaar en communiceren 

veel met elkaar. Verder hebben we binnen onze organisatie een vertrouwenspersoon benoemd. Ook 

hanteren we verschillende protocollen: bij pestgedrag hanteren wij het anti-pest protocol, bij 

grensoverschrijdend gedrag het time-out protocol. Bij (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag 

naar kinderen door hun familie, hanteren wij de meldcode kindermishandeling.  

 

Vier-ogen-en-oren-principe 
Om de veiligheid van de kinderen zoveel mogelijk te garanderen, werken we op De Nieuwe Draai 

volgens het vier-ogen-en-oren-principe. Het werk wordt zo transparant mogelijk georganiseerd en 

collega’s spreken elkaar aan op dat wat hen opvalt. Onze medewerkers communiceren over wat ze 

doen, herkennen signalen en maken problemen bespreekbaar. Een beroepskracht mag alleen op de 

groep staan, zolang er maar op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te 

kijken of te luisteren. Het vier-ogen-en-oren-principe werkt als volgt: 

• De Nieuwe Draai houdt werkt met de beroepskracht-kind ratio.  

• Flexwerkers werken zoveel mogelijk op dezelfde locatie.  

• Er zijn altijd minimaal twee volwassenen aanwezig in het pand. Indien dit niet zo is, is de 

achterwachtregeling van toepassing.  Dit houdt in dat een volwassene, of een van onze 

medewerkers telefonisch bereikbaar is en binnen 15 minuten in het pand aanwezig kan zijn.  
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• Alle medewerkers kennen de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. 

• Er is een vertrouwenspersoon binnen De Nieuwe Draai en Blosse (zie ‘Praktische zaken’) 

• Er heerst een open aanspreekcultuur binnen De Nieuwe Draai. Medewerkers lopen regelmatig 

bij elkaar naar binnen. Ruimtes zijn letterlijk open of voorzien van een raam.  
 

Het vier-ogen-en-oren-principe houdt in dat er altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren 

in de groepen voor de categorie 0-4 jaar; de beroepskracht of beroepskracht in opleiding kan de 

werkzaamheden uitsluitend verrichten terwijl hij of zij gezien of gehoord kan worden door een andere 

volwassene.  

Op kindcentrum De Nieuwe Draai wordt het vier-ogen-en-oren-principe vorm gegeven door zoveel 

mogelijk transparant te maken (ramen tussen groepsruimtes, glas in deuren etc.), zodat er altijd zicht 

is op kinderen en collega’s. Ook de aanwezigheid en inzet van stagiaires wordt gebruikt om het vier-

ogen-en-oren-principe te waarborgen. Er heerst een open aanspreekcultuur binnen De Nieuwe Draai. 

Medewerkers lopen regelmatig bij elkaar binnen.   

Deze maatregelen worden jaarlijks met De Nieuwe Draai-raad besproken en geëvalueerd. 
 

3-uurs regeling 
We hanteren de beroepskracht-kind-ratio zoals deze wettelijk is vastgelegd (te vinden op 

www.1ratio.nl). Vastgelegd is dat er per dag maximaal 3 uur van de beroepskracht-kind-ratio mag 

worden afgeweken. Op De Nieuwe Draai wijken we in het volgende tijdsblok van de beroepskracht-

kind-ratio af: 

• Domein 0-3: 12:30 – 15:30 uur  

• Vanaf domein 3-6:  14:45 – 15:15 uur en in vakanties 12:30-15:30 uur 

Op de overige tijden wordt daar niet van afgeweken en wordt voldaan aan de beroepskracht-kind 

ratio. 
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Fysieke veiligheid en gezondheid 
 

Op De Nieuwe Draai besteden we aandacht aan het creëren van een veilig en gezond leerklimaat in 
alle opzichten. In ons beleid én werkinstructies veiligheid en gezondheid van Blosse opvang hebben 
we onder andere vastgelegd welke maatregelen onze pedagogisch medewerkers moeten nemen om 
veiligheids- en gezondheidsrisico’s te voorkomen. Zo bieden we kinderen, medewerkers en familie een 
veilige en gezonde speel- en leefomgeving en beperken we de risico’s tot het minimum. Wel krijgen 
kinderen de ruimte om, binnen een veilige omgeving, hun grenzen te verleggen door bijvoorbeeld om 
te leren gaan met kleine risico’s. Door te ontdekken, onderzoeken, vallen en opstaan, leren de 
kinderen de wereld om zich heen te begrijpen. 
Daarnaast maken we gebruik van de quickscan om de risico’s per locatie in beeld te brengen en welke 
maatregelen wij hebben genomen om de risico’s zo klein mogelijk te maken.   
Als vanzelfsprekend wordt er niet gerookt op onze locatie. Dit geldt ook voor de buitenruimte. 

Voornaamste risico’s met grote gevolgen 
De Nieuwe Draai heeft door middel van de RI&E de grote risico’s voor de kinderen die ons Integraal 

Kindcentrum bezoeken, in kaart gebracht, Van het vallen uit een klimtoestel tot verstikkingsgevaar, 

het risico op brandwonden of wiegendood.  

Kinderen leren omgaan met kleine risico’s 
Ons uitgangspunt is dat we kinderen leren omgaan met kleine risico’s om hun zelfstandigheid en 

zelfredzaamheid te bevorderen. We aanvaarden risico’s die kleine gevolgen kunnen hebben voor 

kinderen en leren hen hier op een juiste manier mee omgaan. Dat doen we onder andere door een 

voorbeeldrol aan te nemen en kinderen te laten zien hoe wij omgaan met kleine risico’s. We maken 

afspraken met kinderen over kleine risico’s, attenderen hen op kleine risico’s, houden actief toezicht 

en handelen proactief. Ook geven we kinderen gaandeweg meer eigen verantwoordelijkheid en 

keuzevrijheid met betrekking tot het omgaan met kleine risico’s. Bij het leren omgaan met kleine 

risico’s, hoort ook het omgaan met kleine gezondheidsrisico’s. Zo leren we kinderen wanneer en hoe 

ze hun handen moeten wassen, hoe zij het beste niezen of hoesten en hoe ze afval hygiënisch 

weggooien.  

Naast het omgaan met kleine risico’s, maken we met kinderen op het gebied van veiligheid 

verschillende basisafspraken zoals: niet spelen met deuren, stopcontacten of snoeren, niet rennen in 

de hal of de domeinen, het opruimen van speelgoed waar niet mee wordt gespeeld en niet stoeien bij 

ramen en deuren. Tijdens de stamgroepmomenten kunnen kinderen meedenken en oefenen met de 

afspraken om zich deze eigen te maken. Verder leren we kinderen welk gedrag wel of niet gepast is en 

om aan te geven wanneer zij iets niet leuk of gepast vinden. Ook geldt de regel dat we rekening 

houden met elkaar. Hoe we verder zorgdragen voor de sociale veiligheid van kinderen leest u in 

‘Sociale veiligheid’.  

Op De Nieuwe Draai is buitenspelen een belangrijk onderdeel van de dag. 
Ieder domein gaat via de buitendeur naar het buitenspeelterrein van het eigen domein. 
Alle ouders brengen hun kind(eren) via de hoofdingang naar de domeinen. Via de hoofdingang halen 

ze hun kind(eren) ook weer op. 

Bij Domein 0-3 spelen de kinderen op het aangrenzende omheinde buitenspeelterrein. Het hek van dit 

terrein is altijd dicht. (driepuntslot) Bij calamiteiten zal een medewerker het hek openen.  
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Op het buitenspeelterrein is een rubberen zandbak, is een pad waar kinderen kunnen spelen en 
fietsen. En op het plein is gras waar kinderen op kunnen spelen. Op het speelterrein staat een boom 
en struiken, deze zijn niet giftig voor kinderen.   
Bij zonnig weer hebben we een schaduwdoek waardoor we op een deel van het plein schaduw kunnen 
creëren.  
In de wijk de Draai Zuid is open water in de vorm van sloten. We hebben domein 0-3 zo beveiligd dat 
kinderen niet zelf uit de groepsruimte en van het buitenspeelterrein kunnen.  
 
Bij domein 3-6 spelen de kinderen op het aangrenzende omheinde buitenspeelterrein, dit hek is ook 
altijd dicht. (driepuntslot) Bij calamiteiten zal een medewerker het hek openen.  
Op dit terrein zijn tegels, gras en zand waarop kinderen kunnen spelen. Op dit plein staat een zandbak 
met een betonnen rand. Er staat een klimtoestel met daaronder valzand. Op dit plein staan ook de 
moestuinbakken, het konijnen- en kippenhok. Kinderen werken onder begeleiding van een volwassene 
in de moestuin.  Onder begeleiding van een volwassene mogen de kinderen de dieren voeren en 
verzorgen. Tijdens het buitenspelen mogen de kinderen in de hokken de konijnen en kippen aaien, 
knuffelen en observeren. 
Bij zonnig weer hebben we een schaduwdoek waardoor we op een deel van het plein schaduw kunnen 
creëren.  
Tussen de buitenspeelterreinen van domein 0-3 en 3-6 staat een buitenberging, waar vanaf de 2 
terreinen toegang is. Kinderen mogen alleen onder begeleiding van een medewerker in de berging 
spullen pakken. De deur van deze berging is bij de start van het buitenspelen open en bij het opruimen 
van het buitenspelmateriaal. 
Indien er meerdere medewerkers buiten zijn, mogen de kinderen bij een van de medewerkers een 
lintje halen en op het gras en de berg buiten het hek spelen. Eén medewerker houdt bewust toezicht 
op de kinderen die buiten het hek spelen. 
 
De domeinen 6-9 en 9-12 spelen op het buitenterrein aangrenzend aan hun domein. Op dit terrein is 
gras en zijn tegels waarop kinderen kunnen spelen. Aan de rand van het plein ligt een natuurlijke grens 
van boomstammen. Achter deze boomstammen ligt een berg aarde waarop kinderen mogen spelen. 
Ook is het land rondom De Nieuwe Draai speel- en leer- en ontwikkelgebied voor de kinderen. 
Op deze buitenspeelplaats staat een speeltoestel dat gecertificeerd is, met op de bodem valzand. 
 

Kinder-EHBO en bedrijfshulpverleners  
De Nieuwe Draai heeft verschillende medewerkers met een certificaat in Kinder-EHBO en/of 

Bedrijfshulpverlening. Zij volgen jaarlijks bijscholing middels een vervolgcursus. Tijdens openingsuren 

is er tenminste één medewerker met een geldig geregistreerd certificaat voor Kinder-EHBO aanwezig. 

Ook is er iedere dag minimaal één bedrijfshulpverlener aanwezig op de locatie. Deze is breder 

opgeleid op het gebied van brand en ontruimen (zie Brandveiligheid).  

 
Registratie incidenten  
Doet zich een incident voor, dan registeren wij dit middels de Blosse Incidenten-app. Dit doen we om 

zicht te krijgen op de aard en ernst van incidenten en om eventuele veiligheidsmaatregelen in overleg 

met de Nieuwe Draai-raad, kinderen, familie en het team bij te stellen. 

Brandveiligheid  
Brandveiligheid heeft onze aandacht. Zo hebben we een ontruimingsplan en bedrijfsnoodplan en 

controleren we met regelmaat uitgangen en vluchtroutes, brandblusmiddelen, de 

elektriciteitsvoorziening, noodverlichting en de bewegwijzering van de vluchtroutes, stoffering en 

versieringen, verwarmings- en kookgelegenheden en afval. Ook vindt er twee keer per jaar een 

ontruimingsoefening plaats onder begeleiding van onze bedrijfshulpverleners: een geplande en een 
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onaangekondigde ontruiming. We zorgen voor ontruimingsoefeningen gedurende allerlei momenten 

van de dag, gezien onze ruime openingstijden. Zo weten medewerkers en kinderen wat ze moeten 

doen wanneer er werkelijk brand is. Beide ontruimingen evalueren we achteraf. Hierbij zetten we 

eventuele verbeterpunten om naar acties.  

Ontruimingsplan  
In ieder Domein hangt een ontruimingsplan. Daarop staan de vluchtroute en het verzamelpunt buiten 

aangegeven. De bedrijfshulpverleners nemen het BHV-tasje mee waarin de benodigde spullen zitten 

en de kindlijsten. De protocollen van ontruiming worden jaarlijks met de medewerkers doorgenomen 

en nieuwe medewerkers worden hiervan op de hoogte gesteld.  

 

Ziekte, medicijngebruik en allergieën  
Wanneer uw kind ziek wordt, vragen wij u als ouder om uw kind op te halen. Blijkt dat er een 

besmettelijke ziekte heerst op De Nieuwe Draai, dan volgen we de richtlijnen van de GGD en 

informeren wij u als familie hier tijdig over. Het toedienen van medicijnen vinden wij een taak voor 

familie. Soms kan het echter niet anders dat een kind op De Nieuwe Draai medicijnen nodig heeft. Op 

De Nieuwe Draai werken we met het medicijn-protocol en formulier van Blosse 

Tijdens het intakegesprek vragen wij u of uw kind last van allergieën heeft. Is dit zo, dan leggen we 

deze vast op het intakeformulier. In het ouderportaal van Konnect worden de allergieën bijgehouden. 

Dit portaal is in te zien door de mentor /medewerkers en de ouders van het kind. 

 

Het binnenklimaat 
Onderdeel van ons gezondheidsbeleid is een gezond binnenklimaat. Daarom zorgen we ervoor dat het 

binnen nooit kouder is dan 18 graden Celsius en ventileren we alle vertrekken dagelijks. Bij warm weer 

is er voldoende zonwering. Zonneschermen gaan aan het begin van de dag naar beneden en aan het 

eind van de dag omhoog. Alle textiele doeken worden dagelijks uitgewassen en doekjes en 

handdoeken na elke poetsbeurt vervangen. Voor de hygiëne van de medewerkers en de kinderen 

gebruiken we bij het toilet papieren doekjes. Verder worden er geen chemicaliën zoals wasbenzine of 

terpentine gebruikt in het bijzijn van kinderen. 
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Openingstijden en vakanties 
De Nieuwe Draai is 52 weken per jaar open van 07:30 uur tot 18:00 uur met uitzondering van 

nationale feestdagen. Bij voldoende animo en beschikbaarheid van vast personeel worden de 

openingstijden verruimd naar 07:00 uur tot 19:00 uur. 

 

Nieuwe Draai-pakket en onderwijspakket 
Op De Nieuwe Draai is er voor kinderen, naast het verplichte aanbod, veel ruimte om te kiezen voor 

aanbod op eigen interesse. Ook kunnen kinderen en familie kiezen voor diverse start- en eindtijden en 

worden de gezonde tussendoortjes en de lunch verzorgd. Het Nieuwe Draai-pakket houdt in dat 

kinderen van vier jaar en ouder de wettelijk verplichte onderwijstijd afnemen plus minimaal 320 uur 

kinderopvang per kalenderjaar. Op De Nieuwe Draai worden deze vormen zoals we ze achter de 

schermen ‘onderwijs’ en ‘opvang’ noemen, voor de schermen samengesmolten tot één 

dagprogramma. 

Het is ook mogelijk om alleen het onderwijspakket af te nemen. 

 

Start- en eindtijden op de dag 
Op De Nieuwe Draai laten we start- en eindtijden zoveel mogelijk aansluiten of de behoefte van het 

kind en zijn familie. Wij geloven dat een goede aansluiting een positieve bijdrage levert aan een prettig 

verloop van de dag en hiermee het welbevinden van een kind positief beïnvloed wordt.  

Per jaar worden de hoeveelheid opvanguren vastgelegd in een contract. Met behulp van een 

opvanguren-tegoedpot plant u – minimaal 30 dagen vooraf – in de OuderApp-agende de 

opvangdagen- en tijden in. Op deze manier creëren we voorspelbaarheid voor het kind, de familie en 

de medewerkers van De Nieuwe Draai. Wijzigingen worden minimaal een maand van te voren 

aangevraagd zodat we voldoende tijd hebben om hierop te anticiperen. Het kind-beroepskracht ratio 

is altijd leidend.  

Kinderen kunnen de dag starten om: 07:00*, 07:30, 08:00, 08:30 of in tot 4 jaar ook om 09:00. 

Kinderen kunnen de dag eindigen om: 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00. Kinderen van 0 

t/m 3 (4) jaar kunnen ook in- of uitstromen om 12:30 uur.       

Tussen 08:30 uur en 14:00 uur zijn alle kinderen van vier jaar en ouder aanwezig. 

Indien uw kind alleen het onderwijspakket afneemt, dan zijn de start- en eindtijden als volgt: 08:30 – 

14:00 uur. Inclusief 30 minuten pauze per dag is dit een weektotaal van 25 uur.  

Alle kinderen van vier jaar en ouder gaan minimaal 940 uur per jaar naar school. Hiermee wordt 

voldaan aan de wettelijk verplichte onderwijstijd. 
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(Flexibele) vakanties en vrije dagen 
De traditionele zomervakantie, kerstvakantie en één week meivakantie zijn wettelijk verplicht. 

Desondanks is De Nieuwe Draai open en kan uw kind het ontwikkelaanbod blijven volgen. Dit valt dan 

onder 'kinderopvang'.  

 

Bovenop de wettelijk verplichte vakanties zijn er twee opties: 

A. Drie weken vakantie zelf inplannen. 

B. Twee weken vakantie en vijf losse vrije dagen zelf inplannen. 

 

Mocht uw kind tijdens (een deel van) de zelf in te plannen vakanties en/of vrije dagen naar De Nieuwe 

Draai komen, dan valt dit onder 'kinderopvang'. Ook dan kan uw kind aan het ontwikkelaanbod blijven 

deelnemen zoals uw kind dat gewend is: in het eigen domein, met de vaste medewerkers en het 

aanbod zoals uw kind dat kent.  

 

Gesloten 
De Nieuwe Draai is gesloten op: 

• Nieuwjaarsdag 

• Tweede paasdag (maandag) 

• Koningsdag 

• Eens in de vijf jaar op 5 mei (2025, 2030, etc.) 

• Hemelvaartsdag (donderdag) 

• Tweede pinksterdag (maandag) 

• Eerste en tweede kerstdag 

• Tijdens de Team-tweedaagse. Dit is jaarlijks een vrijdag in oktober. De exacte datum staat 

vermeld in de nieuwsbrief-agenda. 
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Praktische zaken 
 

Kleding en schoeisel 
Op De Nieuwe Draai trekken kinderen hun buitenschoenen uit wanneer zij binnen zijn. Kinderen die 

het prettig vinden om binnenschoenen of sloffen te dragen nemen deze van huis mee en kunnen deze 

bewaren in een schoenen- en sloffenmand. Voor (jonge) kinderen is het prettig wanneer u zorgt dat er 

een paar laarzen op De Nieuwe Draai aanwezig is. 

Op De Nieuwe Draai hebben we in diverse maten regenbroeken, waarmee kinderen buiten in het 

water, in het natte zand of in de modder kunnen spelen. Voor alle kinderen geldt dat het fijn is als ze 

een setje droge kleren in een tasje bij de kapstok hebben. 

Wanneer uw kind niet zindelijk is of recent zindelijk is geworden, geeft u een (of meerdere) setje (s) 

schone kleding mee zodat uw kind schone kleding kan dragen wanneer zich een ongelukje heeft 

voorgedaan. Het is een fijn streven om vanaf 4 jaar zindelijk te zijn. 

 

Bezoekarrangement 
Mensen uit het werkveld die De Nieuwe Draai willen bezoeken, zijn van harte welkom. Uit ervaring 

weten wij hoe waardevol het kan zijn om inspiratie op andere locaties te halen. We bieden de 

mogelijkheid tot het bekijken en beluisteren van een presentatie, het volgen van een rondleiding en 

het in gesprek gaan met zowel kinderen, familieleden als medewerkers. Op deze manier proberen wij 

een zo goed mogelijk beeld te geven van De Nieuwe Draai. Met de opbrengsten van deze bezoeken 

kunnen we extra personeel en activiteiten inzetten en materialen aanschaffen voor de kinderen. 

 

Kind aanmelden 
Wilt u met ons oriënteren of De Nieuwe Draai de geschikte plek voor uw kind is, dan verzoeken wij u 

een afspraak te maken. U kunt daarvoor per mail of telefonisch contact opnemen of gewoon even 

binnen lopen om een afspraak te maken. 

 

Extra dag(deel) 
Wanneer de bezetting het toelaat, is het mogelijk om een extra dag(deel) opvang af te nemen. Is er in 

de eigen stamgroep geen plaats, dan kan uw kind voor een dag(deel) in een andere stamgroep 

opgevangen worden. Hiervoor vragen wij vooraf uw schriftelijke toestemming. 

 

Leerplicht/verlof 
Voor bepaalde omstandigheden kunt u verlof aanvragen voor uw kind. Neem contact met ons op voor 

het aanvraagformulier. Hierbij zijn de wettelijke eisen voor geoorloofd verlof leidend.  

 

Ouderbijdrage en lunchbijdrage 
Wij vragen geen ouderbijdrage. Excursies worden bijvoorbeeld betaald uit inkomsten vanuit 

bezoekersarrangementen die wij bieden voor geïnteresseerden uit het werkveld. Omdat we met de 

kinderen samen lunchen en wij daar de boodschappen voor doen, vragen we wel een lunchbijdrage 
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voor kinderen vanaf 4 jaar. Hiervan wordt ook het fruit, water en melk betaald. Voor kinderen tot en 

met 3 jaar is deze bijdrage verwerkt in het opvanguurtarief.  

 

Verzekering 
Ons kindcentrum heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering 

en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij 

kindcentrumactiviteiten (kinderen, medewerkers, vrijwilligers) verzekerd. Deze verzekering kan niet 

worden ingezet voor kleren die vies worden of beschadigd zijn, brillen of telefoons die kapotgaan en 

vergelijkbare situaties.  

 

Vervoersbeleid 
Kinderen nemen op De Nieuwe Draai regelmatig deel aan het verkeer. In de wijk, maar ook 

daarbuiten. Te voet, per fiets, met de auto en/of met het openbaar vervoer. Kinderen leren hierdoor 

op een prettige en veilige manier deel te nemen aan het verkeer. Het begeleiden en vervoeren van 

kinderen in het verkeer vraagt een grote verantwoordelijkheid van de begeleider: medewerker, 

familielid et cetera. Wij volgen de richtlijnen en regels uit het Blosse vervoersprotocol. (Zie 

‘vervoersprotocol’ op blossse.nl) 

 

Hoofdluisbeleid 
Wij informeren ouders (of verzorgers) over de behandeling van hoofdluis aan de hand van de eisen 

van de GGD. Daarnaast informeren we u als ouder wanneer er luizen geconstateerd zijn om extra alert 

te zijn, en indien nodig, uw kind te behandelen. We vragen u na een vakantie extra alert te zijn. 

 

Privacy en kindgegevens 
De Nieuwe Draai volgt het privacybeleid van Blosse dat afgestemd is op de wettelijke regels van de 

AVG (de Europese privacywet). (Zie privacybeleid op blosse.nl) 

Op De Nieuwe Draai worden regelmatig foto’s en video-opnames gemaakt. wij familie aan te geven via 

welken de OuderApp kunt u aangeven in welke media (denk aan onze website, De Nieuwe Draaigids, 

social media, et cetera) beeldmateriaal van hun kind wel en niet gedeeld mag worden. U kunt uw 

toestemming daar altijd wijzigen.  

Wij vragen u als familie terughoudend te zijn met het maken van foto’s en video’s op De Nieuwe Draai. 

Wij verwachten dat u geen beeldmateriaal deelt via sociale media waarop behalve uw eigen kind ook 

andere kinderen te zien zijn. Hiervoor is De Nieuwe Draai niet verantwoordelijk. 

 

Klachtenregeling 
Overal waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt, of gaat iets niet helemaal zoals gedacht. Dat is op 

De Nieuwe Draai niet anders. Zo kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Wij zien De Nieuwe Draai 

als leefgemeenschap waar medewerkers, kinderen en hun familie gezamenlijk er het beste van maken. 

Daarbij is het van groot belang om goed te communiceren over de goede, maar ook de minder goede 

zaken. Bedenk dat alle partijen baat hebben bij de oplossing van een klacht of een probleem. 

Zaken waarvan u van mening bent dat het anders kan, kunt u in eerste instantie bespreken met de 

medewerker en/of een kernteamlid van De Nieuwe Draai. Veruit de meeste klachten over de 
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dagelijkse gang van zaken in het kindcentrum kunnen in goed overleg opgelost worden. Wanneer het 

gesprek met het kindcentrum niet tot het gewenste resultaat leidt, kun u contact opnemen met het 

College van Bestuur van Blosse middels het Blosse klachtenformulier. (klachtenregeling op blosse.nl) 

Externe klachtencommissie 
De route van een klacht is zowel voor Blosse onderwijs als Blosse opvang grotendeels gelijk. Er is 

echter één verschil: de externe klachtencommissie. 

Blosse onderwijs is aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen. Ernstige klachten kunnen 

vervolgens aangemeld: Postbus 85191, 3508AD Utrecht. Tel: 030 – 280 95 90. E-

mail: info@onderwijsgeschillen.nl 

Blosse opvang is aangesloten bij de Geschillencommissie. Ook kan je voor informatie, advies en 

mediation terecht bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag. 

 

Vertrouwenspersoon 
U kunt contact opnemen met een van onze externe vertrouwenspersonen: 

• Wilko Stoffelen: wilko.stoffelen@gmail.com en op telefoonnummer  06-30 79 96 73. 

• Jacqueline Peels: info@jacquelinepeels.nl en op telefoonnummer 06-22 23 92 34. 

 

Nieuwsbrief 
Regelmatig versturen wij een nieuwsbrief. Deze wordt verstuurd via het ouderportaal en kunt u 

terugvinden op onze website: blosse.nl/eennieuwedraai en op onze Facebookpagina. 

App/ouderportaal 
De Nieuwe Draai heeft een app die u kunt downloaden op uw telefoon: Konnect/Ouderapp. In deze 

app vindt u allerlei informatie over De Nieuwe Draai, zoals: 

• Onze nieuwsbrieven 

• De met u afgesproken start- en eindtijden van uw kind 

• Vakanties en vrije dagen 

Contactgegevens 
Integraal Kindcentrum De Nieuwe Draai                                                                                               

Oosterweg 49                                                                                                                                                             

1706 BT Heerhugowaard                                                                                                                                                                                           

telefoonnummer: 072 - 20 40 448                                                                                                                                             

nieuwedraai@blosse.nl                                                                                                                                                                                   

blosse.nl/kindcentra/denieuwedraai 

 

 

 

 

http://www.onderwijsgeschillen.nl/
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
http://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/onderwerpen/overzicht/kinderopvang
http://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/
mailto:wilko.stoffelen@gmail.com
mailto:info@jacquelinepeels.nl
mailto:nieuwedraai@blosse.nl


 
 

 

 

Op De Nieuwe Draai 

ontwikkel je jezelf, in  

 

relatie met de ander 

en de wereld om je 

heen. 
 

 

 

 

 

 


