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Inleiding 
 
Ons pedagogisch beleidsplan vormt het uitgangspunt voor de manier waarop wij dagelijks met de 
kinderen omgaan. Hierin laten we zien hoe wij werken met de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. 
Het uitgangspunt van ons pedagogisch beleidsplan zijn de doelen van Marianne Riksen Walraven.  
 
Naast het pedagogisch beleidsplan werkt elke locatie met een locatie specifiek pedagogisch werkplan. In 
dit werkplan zijn de bijzonderheden van de betreffende locatie beschreven. Elke locatie heeft namelijk 
een eigen identiteit en sfeer.  
 
Dit pedagogisch werkplan is bedoeld voor pedagogisch medewerkers en voor de ouders. 
Voor de leesbaarheid schrijven we “ouders” waar het gaat om één of meer ouders of verzorgers.  
 
Vanaf 1 januari 2018 is Blosse ontstaan uit een bestuurlijke fusie tussen Stichting Flore en Stichting 
Kinderopvang Heerhugowaard.  

Nu onze organisaties, op gelijkwaardige basis, samen één worden in een nieuwe organisatie kunnen we 
de doorgaande lijn in begeleiding en contact verder borgen.  

De directie, intern begeleider van basisschool Reflector en de manager kinderopvang van de Komeet 
hebben regelmatig een overleg, waarbij allerlei praktische zaken worden besproken. 
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Groepen en openingstijden 

Kinderen hebben een eigen basisgroep waar ze zoveel mogelijk dezelfde kinderen zien. Een basisgroep 
biedt emotionele veiligheid. Tijdens het kennismakingsgesprek horen de ouders welke pedagogisch 
medewerkers bij welke groep horen en hoe vervanging bij ziekte en verlof is geregeld.  

Binnen De Komeet zijn er de volgende groepen: Deze zijn 52 weken per jaar geopend van maandag t/m 
vrijdag van 7.00 tot 18.00 uur.  

• 1 kinderdagverblijf groep “Sterrenkind” voor de leeftijd van 0-4 jaar  

• 1 kinderdagverblijf groep “Zonnekind” voor de leeftijd van 2-4 jaar.  

• 1 kinderdagverblijf groep “Maankind” voor de leeftijd van 0-2jaar.  

• 1 (VE) peuterspeelzaal groep voor kinderen van 2-4 jaar*.   

*Deze PSZ groep is 40 weken per jaar geopend (behalve op woensdag) van 8.30 tot 11.30 uur. Peuters komen hier gem. 2 ochtenden per week 
spelen. Kinderen met een VVE verwijzing komen 4 dagdelen tot 12.30  

• 2 BSO groepen (max 20 kinderen per groep ; Jupiter &Pluto) voor kinderen van 4- 8 jaar                                  
*BSO Jupiter is geopend op maandag t/m vrijdag / BSO Pluto is geopend op maandag, dinsdag en donderdag 

• 2 BSO groepen (Neptunus (max 20 kinderen ) & Saturnus (max 10 kinderen)voor kinderen van 7+ 
kinderen (gevestigd in het zeer nabij gelegen pand van Wijkcentrum de Mediaan)                                                                                                                
*BSO Saturnus is geopend op maandag t/m vrijdag / Saturnus is geopend op maandag, dinsdag en donderdag.                                                                    
** Op woensdag voegen alle BSO kinderen samen op BSO Jupiter. Dit aangezien er op woensdag minder kinderen zijn. (max 11kinderen  / 4-12 
jaar) 

• Op maandag t/m vrijdag bieden we ook VSO (voorschoolse opvang) aan. Kinderen komen voor 
schooltijd op de Komeet en worden door een pedagogisch medewerker naar school gebracht.  
 

Indeling gebouw  
 
Binnen  
De kinderen van BSO Jupiter & Pluto spelen na schooltijd in de leefruimtes op de 1e verdieping. In de 
ochtenden (8.30-12.30) zit de peuterspeelzaal in de ruimte van BSO Pluto. Er wordt dus door de PSZ en 
de BSO gezamenlijk gebruik gemaakt van de ruimtes. De ruimtes zijn door een klapdeur aan elkaar 
verbonden. Dat maakt het makkelijk mogelijk om samen te spelen. Kinderen lopen dan over en weer, en 
kunnen zo spelen met vriendjes/vriendinnetjes die in de andere groep zitten. 

Buiten 
De kinderen van BSO Pluto en Jupiter spelen buiten op het dakterras. Regelmatig gaan de kinderen met 
de pedagogisch medewerkers na het fruitmoment, met elkaar spelen op het schoolplein van de nabij 
gelegen school 
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Aanwezige pedagogisch medewerkers  
 
We hanteren de beroepskracht-kind-ratio zoals deze wettelijk is vastgelegd (te vinden op 
www.1ratio.nl). Indien er afgeweken wordt van de beroepskracht-kind-ratio houden wij deze ratio aan.  
 
Op de BSO kan er een half uur per dag afgeweken worden in schoolweken, op dagen dat de BSO de hele 
dag geopend is, dezelfde drie-uursregeling van toepassing als in de dagopvang. Op voorwaarde dat 
minimaal 10 uur aaneengesloten opvang geboden wordt.  
 
Ondersteuning op de groep door andere volwassenen  

De pedagogisch medewerker is individueel en als team verantwoordelijk voor een optimale 
samenwerking ten gunste van het professioneel pedagogisch handelen naar de kinderen. Er is ruimte 
om elkaar aan te vullen en te inspireren. De pedagogisch medewerkers worden ondersteund in de 
manager kinderopvang en tijdens de werkoverleggen welke middels een vast overleg structuur plaats 
vind. Op verzoek kan de beleidsmedewerker pedagogiek om advies of ondersteuning worden gevraagd. 
Indien pedagogische ondersteuning noodzakelijk is zal dit in de vorm van observeren en coachen door 
de manager kinderopvang of de beleidsmedewerker pedagogiek gebeuren.  

Bij de buitenschoolse opvang kan een stagiaire aanwezig zijn.  

Wij maken geen gebruik van vrijwilligers.   

Mentorschap 

Elk kind krijgt een mentor aangewezen. Deze is eerste aanspreekpunt voor de ouders én voor de 
kinderen. In het ouderportaal staat welke mentoren zijn gekoppeld aan de kinderen. Ouders worden 
hiervan op de hoogte gesteld tijdens het kennismakingsgesprek en kunnen dit terug vinden in het 
ouderportaal.  

Spelen in een andere groep en samenvoegen van groepen  

Kinderen van 4 tot 8 jaar worden steeds zelfstandiger. Wij geven hun de vrijheid die ze nodig hebben en 
aankunnen. Dat geldt ook voor het gebruik van de binnen- en buitenruimte. Wij begeleiden en bewaken 
dit proces voor ieder kind individueel en voor de groep als geheel. Dat houdt in dat de kinderen na de 
eetmomenten op de andere groep mogen spelen. Zij vragen dit eerst aan de pedagogisch medewerker 
en bij aankomst op de andere groep meldt het kind zich bij de pedagogisch medewerker van die groep. 
Middels verschillende activiteiten op de kiesborden, kiezen de kinderen waarmee ze gaan spelen.  

We beschikken naast de leefruimtes ook over een speelhal op de beneden verdieping. Daar kunnen 
kinderen in de binnen zandbak spelen of een boekje gaan lezen in de bibliotheek.  

Als kinderen 7 jaar worden en nog niet overgeplaatst kunnen worden naar de 7+ groep, krijgen de 
kinderen wel de 7+ als 2e stamgroep. Dit geeft ons te ruimte, dat als er op de 7+ groep afmeldingen zijn, 
we de kinderen wel alvast kunnen laten spelen (wennen) op de 7+. De kinderen die dan het eerst 7 jaar 
worden, mogen als eerst spelen op de 7+.  
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Als het aantal kindplaatsen niet volledig bezet (bijvoorbeeld in de vakantietijd) is kan het voorkomen dat 
groepen worden samengevoegd. Er is dan altijd voor de kinderen een vaste pedagogisch medewerker 
aanwezig en we hanteren de beroepskracht-kind-ratio volgens de wettelijke richtlijn. Ouders worden 
over het samenvoegen van de groep van hun kind geïnformeerd door de manager of de pedagogisch 
medewerkers.  

Op woensdag en vrijdag, en tijdens studie- en vakantiedagen worden de kinderen samengevoegd. Zij 
verblijven dan op de BSO groepen binnen de Komeet.  

Ouders worden geïnformeerd over deze samenvoeging tijdens het kennismakingsgesprek  

Extra opvang  

Wanneer de bezetting het toelaat (beroepskracht-kind-ratio), is het mogelijk om extra opvang af te 
nemen. Ouders vragen dit via het ouderportaal aan bij de pedagogisch medewerkers. Als er op de eigen 
groep geen plaats is, kan het kind op een andere groep worden opgevangen. Ouders geven hiervoor 
vooraf (via het ouderportaal) schriftelijke toestemming (zie ook procedure opvang andere 
stamgroepen).  

Het kind tijdens de opvang  

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen in de groep en binnen de locatie. Er vindt een 
kennismakingsgesprek met de ouders plaats waarin informatie wordt uitgewisseld.  

Zit het kind al bij ons op het kinderdagverblijf dan laten we het kind voorafgaand van de overgang naar 
de BSO, op de dagen dat hij/zij op het dagverblijf zit, wennen bij de BSO door regelmatig even te gaan 
spelen. Hoe lang het kind dan op de groep blijft, is afhankelijk van wat het kind zelf wil en aan kan.  

Kinderen die van buiten de locatie geplaatst worden komen eerst een keer met hun ouders langs.  

Programma  

Het programma op de BSO verloopt in een ritme met dagelijks terugkerende eet- en drinkmomenten en 
activiteiten voor de kinderen. Zo weten de kinderen wat er gaat gebeuren en kunnen ze hier op 
anticiperen. Dat geeft hen een gevoel van emotionele veiligheid. Oudere kinderen hebben behoefte aan 
meer vrijheid. Wij zorgen ervoor dat de mate van vrijheid aansluit bij de behoeften van het kind. Waar 
nodig, overleggen wij met de ouders en stemmen ons handelen hierop af.  

Ons dagprogramma bestaat uit vaste onderdelen: uit school halen, eten van fruit en een koekje, vrij 
spelen en aanbod van activiteiten. Dit kan bestaan uit sport en spel buiten of een georganiseerde 
creatieve activiteit. Daarbij kijken we naar de leeftijden en de behoeften van kinderen.  

Ophalen uit school  

De kinderen van BSO Pluto en BSO Jupiter worden door de pedagogisch medewerkers van de 
basisschool gehaald. Na schooltijd verzamelen de kinderen op de trap in de aula. De leerkrachten van de 
onderbouw zijn op de hoogte als kinderen naar de BSO moeten, zij begeleiden de kinderen die voor het 
eerst op de BSO komen naar de aula.  
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Zorg en verzorging  

De kinderen zijn al in enige mate zelfstandig en die zelfstandigheid groeit naar mate de kinderen groter 
worden. Hulp vragen aan de pedagogisch medewerkers is geen probleem, zij zullen de kinderen 
stimuleren dit zoveel mogelijk zelf te proberen. 

Eten en drinken  

In ons dagritme zitten vaste momenten om te eten en te drinken. Tijdens deze momenten zitten we 
allen aan tafel. We nemen even de tijd en de rust om te eten en te drinken. We vinden het belangrijk 
aandacht te besteden aan gezonde en gevarieerde voeding en drinken en volgen hierin de richtlijnen 
van het voedingscentrum. Ook met trakteren vragen we ouders hier rekening mee te houden.  

Kinderen kunnen altijd zelfstandig water pakken om te drinken. De kinderen worden betrokken bij het 
tafelgebeuren door gezamenlijk tafel te dekken en op te ruimen en een van de kinderen mag het 
drinken in schenken.  

Tijdens de vakantieweken hebben we naast het lunchmoment nog twee momenten voor een 
tussendoortje. Zo eten we op de dag voldoende. We houden uiteraard rekening met een eventuele 
allergie van het kind of geloofsovertuiging. Speciale voeding i.v.m. met een allergie moet zelf door de 
ouders/kinderen worden meegenomen. De kinderen helpen regelmatig bij het dekken van de tafel en 

VSO  

Bij de vso wordt er ’s morgens een broodje gegeten en water of thee aangeboden, de kinderen hoeven 
dus niet zelf een broodje mee te nemen.  

Zieke kinderen en medicijnen  

Een ziek kind voelt zich thuis het prettigst; wij kunnen de zieke veelal niet de extra zorg en aandacht 
geven die het nodig heeft. Als een kind zich duidelijk niet lekker voelt of verhoging lijkt te hebben, 
nemen we contact op met de ouders om te overleggen. Wij houden voor o.a. besmettelijke ziektes de 
richtlijnen van de GGD aan.  

Als een kind medicijnen nodig heeft zal dit besproken worden met de ouders. We handelen hierin 
volgens ons protocol medicijnverstrekking.  

Uitstapjes  

In de vakantie weken plannen we regelmatig een uitstapje. Ook hierbij houden we rekening met de 
leeftijd van de kinderen, hun belevingswereld en de mogelijkheden die er zijn in de omgeving. We 
plannen de uitjes zo dat, gedurende het jaar, alle kinderen wel een keer op stap gaan. Ouders worden 
altijd van te voren ingelicht over het uitje van hun kind. Daarnaast zullen er regelmatig spontane uitjes 
georganiseerd worden in de buurt van het pand of gaan we eens op visite bij een nabij gelegen locatie. 
We hanteren de afspraken in onze werkinstructie uitstapjes.  

Bij speciale gelegenheden kunnen er activiteiten georganiseerd worden waar de groepen mengen of 
groter zijn dan 20 kinderen. Daarnaast worden er stichting breed activiteiten georganiseerd door de BSO 
coördinator waar meerdere locaties aan mee kunnen doen. Om de veiligheid voor de kinderen te 
waarborgen wordt er te allen tijde rekening gehouden met de leidster kind ratio en indien nodig het 
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reglementen voor uitstapjes . Daarnaast zijn er pedagogisch medewerkers aanwezig van de basisgroep 
zodat de kinderen een vertrouwd persoon hebben waar ze bij terecht kunnen. De kinderen wordt vooraf 
verteld wat er gaat gebeuren en wat ze kunnen verwachten.  

 

Het kind als individu  

Observatie en kindvolgsysteem  

Eenmaal per jaar wordt ieder kind van de BSO groepen geobserveerd door de mentor aan de hand van 
het instrument ‘Werken aan Welbevinden’. Werken aan Welbevinden is een instrument om het 
welbevinden van kinderen op een gestructureerde wijze te evalueren. Het instrument werken aan 
welbevinden is gericht op de algemene emotionele toestand van kinderen. De mentor bespreekt de 
resultaten van de observatie met de ouders tijdens het jaarlijkse oudergesprek.  

Bij vermoeden van mishandeling of misbruik hanteren wij de landelijke meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling.  

Wij hebben samen met de ouders een signalerende rol maar kunnen niet diagnosticeren. Wij vinden het 
belangrijk om ten aller tijden in contact te zijn met de ouders over het welbevinden van het kind. Indien 
nodig kan de beleidsmedewerker pedagogiek ook ondersteuning bieden. 

Kinderparticipatie  

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelf keuzes kunnen maken. Kinderparticipatie is daarom 
essentieel voor onze manier van werken. Dit betekent o.a. dat kinderen ideeën kunnen aandragen voor 
activiteiten. We luisteren goed naar hun behoefte en meningen en kijken daarbij naar de mogelijkheden 
in plaats van de onmogelijkheden.  

Wij ondersteunen kinderen in het kenbaar maken van hun wensen en creëren een sfeer waarin zij zich 
veilig voelen. We ontvangen hun initiatieven en spelen hierop in. We helpen kinderen keuzes te maken 
als ze dit moeilijk vinden. We stemmen onze manier van handelen telkens af op het ontwikkelingsniveau 
van het individuele kind en hanteren daarbij de interactievaardigheden.  

Oudergesprekken  

Als ouders een gesprek willen kan er een afspraak gemaakt worden met de pedagogisch medewerker. 
Ook als de pedagogisch medewerker zich zorgen maakt over de ontwikkeling of het welbevinden van 
het kind zullen we dit bespreken met de ouders en een afspraak maken.  

Mochten er andere dingen zijn die een ouder wil bespreken is er de mogelijkheid om even iets meer tijd 
te vragen dan plannen we een gesprekje in. In principe is de pedagogisch medewerker het eerste 
aanspreekpunt voor de ouder, echter kan het zijn dat een ouder liever met iemand anders praat. Dan is 
er de mogelijkheid om naar de locatiemanager te gaan.  

Wij nodigen de ouders 1x per jaar uit voor een oudergesprek om bijzonderheden van het kind door te 
spreken. Dat doen we aan de hand van het observatieformulier. Indien ouders geen interesse hebben in 
een oudergesprek geven zij dit aan op de uitnodiging. Eventuele bijzonderheden worden dan mondeling 
doorgesproken.  
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Oudercommissie  

We vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de 
opvang van hun kinderen. Een van de manieren waarop dit geregeld is, zijn de oudercommissies. De 
Wet kinderopvang geeft de oudercommissie adviesrecht op diverse onderwerpen. De oudercommissie 
behartigt de belangen van de kinderen en de ouders.  

 De Centrale Cliëntenraad (CCR) is het overkoepelend orgaan van de oudercommissies . De CCR 
behartigt de algemene belangen voor de kinderen en ouders op centraal niveau.  

Wanneer (nog) geen oudercommissie actief is vragen we de ouders/verzorgers op een andere manier 
naar hun advies zoals bijvoorbeeld het organiseren van informatie avonden en via het ouderportaal.  

Ouderportaal - Konnect 

Alle communicatie met ouders verloopt via ons ouderportaal: Konnect.  

Het ouderportaal is geïnstalleerd op een IPad en hiermee communiceren we met ouders over de 
belevenissen van de kinderen op de groep. De berichten kunnen worden aangevuld met foto's van de 
activiteiten. Het ouderportaal wordt ook gebruikt voor vragen en mededelingen aan ouders. Ouders 
krijgen toegang met persoonlijke inloggegevens. Zij kunnen de berichten en foto’s direct na plaatsing 
zien, hierop reageren en zelf een bericht of foto plaatsen.  

5.5 Klachtenprocedure en verbetersuggesties  

Goede samenwerking tussen ouders en medewerkers is in het belang van het welzijn van de kinderen. 
Daar zetten wij ons van harte voor in. Het kan voorkomen dat de ouder van mening verschilt met een 
medewerker of ergens ontevreden over bent. Wij vragen dit bespreken met de betreffende 
medewerker of met de manager kinderopvang. Uiteraard staan wij open voor verbetersuggesties van 
ouders.  

Onze klachtenprocedure is beschikbaar op onze website. 

 


