Bijlage 1: Matrix vierogenprincipe (Deze matrix wordt ingevuld en is aan het pedagogisch werkplan toegevoegd)
Naam locatie: korein kinderplein Marseillelaan
Onderwerp

Algemeen beleid

Ingevuld door: Ineke Albers
Knelpunten locatie

Datum: 09-08-2018
Mogelijke oplossingen

(Bespreekpunten met
team/oudercie)

A.Transparant
gebouw en
omgeving

B. Inzet
personeel

Maximale transparantie: volwassenen (ouders,
medewerkers, spilmedewerkers) kunnen in elke
groeps-, verschoon-, slaap- en algemene ruimte
naar binnen kijken (geen verborgen hoeken).
Uitstapjes in de directe omgeving en door één
pedagogisch medewerker zijn mogelijk (geen
protocol).
We houden ons aan de Rekentool:

https://1ratio.nl/
Bij de 0-4 jarigen: maximaal 3 uur per dag zijn er
minder pm’ers op de groep.
Bij de 4-12 jarigen(bso): maximaal een half uur
per dag zijn er minder pm’ers op de groep.
Flexwerkers(inval) worden zoveel mogelijk op
dezelfde locatie ingezet.
Stagiaires staan niet alleen op een groep.

Uitstapjes doen we op openbare plekken
waar sociale cotrole is.
Incidenteel zijn er meer kinderen voor
9.00 uur en om 17.00 uur (dan
toegestaan voor 1 PM)

2.

Incidenteel zijn er meer kinderen op
woensdagmiddag bij de bso om
17.00 uur (dan toegestaan voor 1
pm’er.)

In situaties waarin pm’ers alleen staan, kunnen
anderen altijd meekijken/ meeluisteren.

We zijn niet altijd op gehoorsafstand.
(bijv pm’er van de bso zit in andere
groepsruimte of is buiten)

D.
Deskundigheid
en kennis
pedagogisch
medewerkers

Vierogenprincipe is opgenomen in pedagogisch
beleid en de uitwerking in de pedagogisch
werkplannen. Pm’ers zijn op de hoogte van:
Meldcode kindermisbruik en huiselijk geweld.
Er is een vertrouwenspersoon.
Beleid is in ontwikkeling op het gebied van
seksuele ontwikkeling

Nieuwe collega is niet op de hoogte

E. (Aanspreek)cultuur

Toepassing Gedragscode met o.a. afspraken over
niet oppassen bij ouders/ fotogebruik.
Onderzoek oorzaken van een ‘niet-pluis’ gevoel
altijd, neem passende maatregelen.
Eventueel verwijzen naar de
vertrouwenspersoon/Klokkenluiderregeling.
Gebiedsmanager bespreekt klachten en
klantsignalen met team en oudercommissie

Stagiaires en nieuwe medewerkers
zijn niet altijd op de hoogte van de
beroepscode

C. Mee kunnen
kijken/luisteren
(kans op

1.

meekijken/luisteren
zo groot mogelijk)

Foto’s worden toch gedeeld via
facebook of andere media

Bij de bso en de
dagopvang/peutergroep komt de
2de pm’er eerder of blijft langer.
de groep wordt ondersteund door
een collega van een andere
groep

Afspraken (Wie doet
wat, wanneer?)

PM bij uitstapje alleen

PM

Bij structurele afwijking die niet past binnen
de BKR regeling maken we een
roosterwijziging in het basisrooster.

Roosteraar/
gebiedsmanager

Inzet en gebruik van de babyfoon en walkie
talkie
Regelmatig binnen lopen
Naast elkaar in groep werken (0-4 groep en
bso kidZ Club/Peuterplaza grenzen aan
elkaar)
Nieuwe collega’ op de hoogte stellen van
alle protocollen tijdens inwerkperiode en
waar de protocollen te vinden zijn. (Online
te vinden via eigen inlogcode)

Pm’’ers:
Oplossingen inzetten bij
alleen werken op de 0-4 of
2-4 groep

Bij start stage of nieuwe collega volgt er
uitleg hierover

Stagecoordinator

Aan ouders/stagiaires/collega’s blijven
vragen om hier attent mee om te gaan,
geen foto’s delen van andermans kinderen
via social media zoals facebook.
Bij een verjaardag vieren, ouder-kind
activiteiten, etc nogmaals vermelden.

Management (TC en GM):
mondeling/nieuwsbrief/
tijdens intake

Mentor van de nieuwe
collega (dit is in de eerste 3
maanden een vaste collega)
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Incidenteel door pm’ers
trtijdens activiteiten waarbij
ouders foto’s maken
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Bijlage 2 Locatie in beeld
Pedagogische en praktische afspraken

Naam locatie Korein kinderplein Marseillelaan
Adres locatie Marseillelaan 100a, 5627GM Eindhoven

Op onze locatie is de leidinggevende Ineke Albers, gebiedsmanager.
De gebiedsmanager wordt bijgestaan door Koos Minten (teamcoach bso) en Esther van de Ven
(teamcoach dagopvang)
Ook zijn er vrijwilligers werkzaam om licht ondersteunend werk te doen.
De vrijwilligers zijn:
Marie-Jose van Ingen. Zij is op de groep PeuterPlaza (peuterwerk) op maandagmorgen en
donderdagmorgen. Marie-Jose ondersteunt bij alle activiteiten.
Willemijn Smit is 1x per twee weken op dinsdagochtend en 1x per twee weken op donderdagochtend
bij de groep Creche om voor te lezen.
Naam groep

leeftijd

Maximaal aantal kinderen

1

Creche

0-4 jaar

12 (uitzonderlijk 13)

2

PeuterPlaza

2,3-4 jaar

16

3

KidZ Club

4-5 jaar

20

4

Campus 1

6-8/9 jaar

20

Campus 2

8/9-10 jaar

20

10-12 jaar

10

5
6

TeenZ

Creche
Afwijken BKR ‘s morgens
Maandag

Geen afwijkingen

Afwijken BKR ‘s
Tussen de middag
Van 13.00 tot 14.15 uur

Dinsdag

Van 08.30 tot 09.00 uur

Van 13.00 tot 14.30 uur

Van 17.00 tot 17.30 uur

Woensdag

Van 08.30 tot 09.00 uur

Van 12.30 tot 14.00 uur

Van 17.00 tot 17.30 uur

Donderdag

Van 08.30 tot 09.00 uur

Van 13.00 tot 13.45 uur

Van 17.30 tot 18.00 uur

Vrijdag

Van 08.30 tot 09.00 uur

Van 12.30 tot 13.15 uur

Van 17.00 tot 17.30 uur

Afwijken BKR ‘s morgens

Afwijken BKR ‘s
Tussen de middag
Geen afwijkingen

Afwijken BKR
‘s avonds
Geen afwijkingen

Afwijken BKR ‘s
Tussen de middag
Geen afwijkingen

Afwijken BKR
‘s avonds
Geen afwijkingen

Afwijken BKR
‘s avonds
Van 17.00 tot 17.30 uur

PeuterPlaza
Maandag

Geen afwijkingen

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

KidZ Club
Afwijken BKR ‘s morgens
Maandag

Geen afwijkingen

Dinsdag

Geen afwijkingen

Woensdag

Geen afwijkingen

Donderdag

Gen afwijkingen

Vrijdag

Geen afwijkingen
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Campus 1
Afwijken BKR ‘s morgens
Maandag

Geen afwijkingen

Afwijken BKR ‘s
Tussen de middag
Geen afwijkingen

Afwijken BKR
‘s avonds
Van 17.30 tot 18.00

Dinsdag

Van 17.30 tot 18.00

Woensdag

Van 17.00 tot 17.30

Donderdag

Van 17.30 tot 18.00

Vrijdag

Van 17.30 tot 18.00

Campus 2
Afwijken BKR ‘s morgens
Maandag

Geen afwijkingen

Afwijken BKR ‘s
Tussen de middag
Geen afwijkingen

Afwijken BKR
‘s avonds
Van 18.00 tot 18.30

Dinsdag

Van 17.30 tot 18.00

Woensdag

Geen afwijkingen

Donderdag

Van 18.00 tot 18.30

Vrijdag

Geen afwijkingen

TeenZ
Afwijken BKR ‘s
Tussen de middag
Geen afwijkingen

Afwijken BKR
‘s avonds
Geen afwijkingen

Maandag

Afwijken BKR
‘s morgens
08.30 – 09.00

Afwijken BKR ‘s
Tussen de middag
Van 13.00-13.30

Afwijken BKR
‘s avonds
Geen afwijkingen

Dinsdag

08.30 – 09:00

Van 13.00-13.30

Woensdag

08.30 – 09:00

Van 13.00-13.30

Donderdag

08.30 – 09:00

Van 13.00-13.30

Vrijdag

08.30 – 09:00

Van 13.00-13.30

Maandag

Afwijken BKR
‘s morgens
Geen afwijkingen

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Vakantie en schoolvrije dagen BSO

Wanneer er veranderingen in het basisrooster worden aangebracht dan maken we dit bekend
via het ouderportaal

De uren waarop we gegarandeerd voldoen aan de Beroepskracht-Kind- ratio (BKR) is:
Tussen 9.00-12.30 uur en tussen 15.00 en 17.00 uur.
In de kaders zijn de afwijkingen per groep aangegeven.
Tijdens reguliere weken wordt er bij de bso niet gepauzeerd.
Op onze locatie voegen we groepen structureel samen op:
BSO
Op maandag, dinsdag en donderdag voegt de KidZ Club samen om 17.30 uur met de
Campus 1.
Op maandag, dinsdag en donderdag voegt de TeenZ samen om 17.30 uur met de Campus
1.
Op maandag, dinsdag, donderdag voegt de Campus 2 samen om 18.00 uur met de Campus
1.
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Op woensdag middag is de groepsgrootte van de bso maximaal 20 kinderen.
Er is 1 stamgroep open voor alle kinderen, de Campus 1.
In het kader van open deuren beleid mogen kinderen wel spelen in andere groepsruimtes.
Er is geen afwijking volgens de BKR regeling tussen 18.00 en 18.30 uur. (Op alle dagen zijn
er altijd voldoende pm’ers aanwezig).
Op vrijdag middag worden de kinderen opgevangen in de basisgroepen KidZ Club en
Campus 1.Vanuit open deuren beleid maken we gebruik van de groepsruimtes van KidZ
Club, Campus 1 en Campus 2. Regelmatig worden er op vrijdag kinderen afgemeld. Als de
groep kleiner is dan 20 kinderen gaan we naar de basisgroep Campus 1. Kinderen mogen in
het kader van het open deuren beleid spelen in de andere groepsruimtes.
Voorschoolse opvang:
We starten met de opvang in de groepsruimte van de Campus 1. De kinderen die als
basisgroep in de KidZ Club zitten, komen ook naar de Campus 1. Als het aantal kinderen het
totaal van 20 overschrijdt, dan gaat 1 pm’er met de kinderen naar de KidZ Club. Dit zijn de
kinderen die deze groepsruimte als basisgroep hebben toegewezen gekregen volgens
contract.
In de vakanties:
Wij voegen de kinderen samen in 1 basisgroep als er 20 kinderen of minder zijn.
Wij gebuiken dan de Campus 1 als groepsruimte.
Om 08.30 uur (of later bij weinig kinderen) gaan de kinderen van de KidZ Club mee met de
beroepskracht naar de eigen groepsruimte en de kinderen van de Campus 2/TeenZ ook.
In de vakanties worden de kinderen van Campus 2 en TeenZ samengevoegd in de
groepsruimte van de Campus 2. Het is wel mogelijk dat zij apart activiteiten krijgen
aangeboden.
Dagopvang
Peuters uit de groep Creche:
De kinderen van de Creche van 2,3-4 jaar, spelen met instemming van de ouders, 1-2x per
week in de PeuterPlaza (peuterwerk) tijdens de 40 openingsweken van de PeuterPlaza.
De kinderen van de Creche maken vanaf 2,3 jaar gebruik van het VVE aanbod bij de
PeuterPlaza. Wij brengen dit onder de aandacht van ouders uit deze groep, tijdens het
gesprek van het kind rond 2 jaar. Als ouders instemmen met deelname aan het VVE aanbod
in de PeuterPlaza dan ondertekenen zij hiervoor een formulier “opvang in twee
stamgroepen”. De kinderen nemen bij voorkeur 2x per week deel aan het VVE programma in
de peutergroep. Meestal is dat 1 ochtend en 1 middag. De medewerkers van de Creche
houden dit bij en alle kinderen staan ook in het overzicht van de groepsplanning op de
PeuterPlaza. Op deze wijze krijgen alle kinderen de kans om met groepsgenootjes te spelen
in een horizontale groep en borgen wij deze groepsmenging.
Het is ook mogelijk dat u zelf “peuterwerk” heeft aangevraagd bij Korein. Uw kind krijgt dan
een plaats in de PeuterPlaza. De plaatsing door de klantadviseur in de peutergroep is altijd
een ochtend (3,5 uur) en een middag (2 uur).
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Pauzes
Bij ons wordt er in de groep Creche tussen 12. 30 en 14.30 uur gepauzeerd, zie hiervoor het
kader Creche met de afwijkingen van de BKR, per dag.
Bij de bso groepen wordt gepauzeerd tijdens studiedagen en vakantiedagen.

Is er flexibele kinderopvang?
Nee, wij bieden geen flexibele opvang

Op onze locatie hanteren wij een open deuren beleid:
Ja. Dit jaar 2018 is dit een van onze pedagogische speerpunten.
Alle kinderen van de bso kunnen deelnemen aan activiteiten buiten de stamgroep. Wij
starten in de eigen stamgroep en vertellen aan de kinderen wat we die ochtend of middag
gaan doen en waar we verblijven (in welke groep). De beroepskrachten stemmen onderling
af dat kinderen vanuit open deuren beleid ergens anders verblijven. Wij spreken ook de
kinderen aan om hier verantwoordelijk mee om te gaan, zodat wij weten waar de kinderen
zich bevinden.
De PM op de groep is verantwoordelijk voor alle kinderen in de desbetreffende groep. ’s
Avonds bij de overdracht worden de bijzonderheden van een kind dat dan nog aanwezig is,
beschreven in het overdrachtschrift.
Bij de volgende (spel)activiteiten verlaten de kinderen de stamgroep:
De kinderen maken een uitstapje, lopend, met de Stint, met busvervoer of anders indien met
ouders vooraf afgesproken.
- De kinderen gaan spelen bij de kinderen van de PeuterPlaza, en krijgen een VVE aanbod.
- De kinderen gaan naar de bibliotheek in de school.
- De kinderen spelen in de tuin van het kinderplein, grenzend aan groep 1 en groep 2.
- De kinderen spelen op het grote schoolplein. (De kinderen van de bso)
- De kinderen hebben een activiteit in de school tijdens speciale gebeurtenissen, zoals
Sinterklaas, Kerst, thema, etc.
- de kinderen spelen in de gymzaal van de school.
Als kinderen de stamgroep verlaten? Dan is dat als volgt geregeld:
Tijdens een activiteit buiten de stamgroep, worden de kinderen altijd begeleid door de vaste
beroepskracht(en).
Activiteiten buiten de eigen stamgroep vinden plaats in schoolweken, op vrije dagen en in
vakanties.
Is er maar één beroepskracht aanwezig? Dan is de achterwacht als volgt geregeld:
De PM-ers in de naastgelegen groep treden op als achterwacht.
- De teamcoach of gebiedsmanager is aanwezig.
- De PM-ers van de VSO en BSO zijn aanwezig en treden op als achterwacht.
- Er is een stagiaire of vrijwilliger aanwezig.
- Een leerkracht van school treedt op als achterwacht.
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Welke afspraken hanteren wij voor het wennen:
De pedagogisch medewerker spreekt de wensen tav het wennen door tijdens de intake.
Indien mogelijk komt een kind vooraf 1 of 2x een paar uurtjes wennen, dit kan met de ouder,
maar kan en mag ook zonder de ouder. We streven ernaar om een kind de tijd te gunnen om
te wennen en een vertrouwensband met de pedagogisch medewerkers op te bouwen. De
medewerkers betrekken uw kind bij de groep door veel uitleg te geven, andere kinderen te
attenderen op het nieuwe kind en uitleg te geven over de groepsregeltjes.
Welke afspraken zijn er specifiek voor het wennen van baby’s:
Voor de baby’s vinden wij het belangrijk dat zij hetzelfde schema/dagritme ervaren als thuis.
Eigen spullen van thuis meenemen helpt, zoals een eigen slaapzak. Maar ook een tip van u,
bijvoorbeeld een liedje wat u altijd zingt voor het slapen gaan, kan ons en uw kind helpen.
Uw kind krijgt een vaste slaapkamer toegewezen en slaapt zoveel mogelijk in een vast bedje
of op dezelfde slaapkamer. Verder nemen we bij twijfel telefonisch contact met u op,
bijvoorbeeld over het tijdstip van de volgende fles, of het tijdstip van slapen.
Alle bijzonderheden over uw baby worden bijgehouden in het ouderportaal. Vanaf de eerste
verjaardag worden bijzonderheden zoals tijdstip van voedingen en luiers niet meer
bijgehouden. Wij gebruiken het ouderportaal incidenteel voor vermelding van activiteiten.
Tijdens de intake wordt er een rondleiding gegeven door een vaste medewerker of door de
teamcoach. Soms heeft u al een rondleiding gehad tijdens een kennismaking.
Wij geven vorm aan het mentorschap door een vaste medewerker als mentor aan te wijzen.
In de meeste gevallen is dit een pedagogisch medewerker die uw kind het meeste treft door
de week. Zij/hij zal ook de gesprekken met u hebben zoals evaluatie en jaarlijkse gesprekken.
De intake is bedoeld om gegevens uit te wisselen over uw kind, bijzonderheden, etc. Ook
gedragskenmerken en ontwikkeling worden doorgesproken. Wij willen een goed beeld krijgen
van uw kind in de thuissituatie. Wij geven tijdens de intake zelf ook informatie. Daarnaast
bespreken we de toestemmingen die u geeft over bijvoorbeeld het gebruik van foto- en
beeldmateriaal, wandelen in de buurt, gebruik van foto’s op onze facebook pagina,
informatieuitwisseling met onze ketenpartners (school, consultatiebureau), etc.
Wennen en overgaan naar een andere groep:
Uw kind mag vóór de 4de verjaardag een aantal keren “oefenen” op de BSO groep. De vaste
medewerker brengt uw kind. Daarna in overleg met uw kind en de BSO medewerkers kijken
we of we de wentijden kunnen verlengen. Ook hier staan wennen en kennismaken en
vertrouwd worden voorop. We brengen verslag uit en kijken samen met u of bijstelling nodig
is. Als uw kind ook wendagen op school heeft afgesproken, is het handig om deze te
combineren met de wendagen op de BSO. U kunt de wendagen van school aan ons
doorgeven.

VVE en VVE- methode
Tijdens de rondleiding en tijdens de intake worden ouders van de peutergroep geinformeerd
over de methode Startblokken. Vanaf 2018 geven wij de informatie hierover tijdens de intake
ook mee op papier aan alle ouders van de dagopvang. De methode geeft richting aan onze
VVE werkwijze en sluit goed aan bij onze basisprincipes uit het pedagogisch kompas (beleid):
het welbevinden en betrokkenheid van de kinderen vergroten en bevorderen.
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Om de kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen en een goede start op de basischool te
maken, richten wij ons met nadruk op taalontwikkeling, naast motorische ontwikkeling,
sociale- en emotionele ontwikkeling en rekenen. Wij volgen alle kinderen met de methodiek
KIJK!. Hierbij worden 8 andere ontwikkelingslijnen gevolgd.Dit doen wij met behulp van
thema’s, die met de basisschool zijn afgestemd.
Doorgaande lijn:
Jaarlijks stemmen wij onze thema’s af met basisschool de Klapwiek. Naast de thema
afstemming werken we gezamenlijk aan de doorgaande lijn door:
- 6-wekelijks overleg met de vve coordinator en de IBér onderbouw.
- Alle kinderen zijn in beeld en zo nodig en na toestemming van de ouders bespreken
we (zorgen over) kinderen tevoren zodat alle kinderen een goede start maken op
school.
- Voor de start op de basisschool heeft de medewerker van de peutergroep een
eindgesprek met de ouder van het kind en daarna een mondelinge, warme overdracht
aan de leerkracht van school (of de IBér indien de groep nog niet bekend is).
- Vanaf schooljaar 2018-2019 gaan we starten met een gezamenlijke overdracht
waarbij de ouders, medewerker peutergroep en leerkracht basisschool aanwezig zijn.
- Tijdens de overdracht naar school maken we gebuik van een formulier die door de
ouders is ondertekend.

De wijze waarop ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling:
(We spreken over ouderbetrokkenheid)
Ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op het welbevinden en de ontwikkeling van
kinderen. Daarom vinden wij bij Korein Kinderplein een goed partnerschap tussen ouders en
korein kinderplein belangrijk. Wij staan graag naast de ouders in de opvoeding en willen in
dialoog met ouders, medewerkers en kinderen het beste uit de kinderen naar boven halen,
vanuit welbvinden en betrokkenheid.
Ouderbetrokkenheid en – activiteiten in het kader van VVE:
Activiteiten met ouders van de peuters.
2-4x per jaar hebben wij activiteiten waarbij we ouders uitnodigen om aan deel te nemen.
Bijvoorbeeld een speurtocht, een bezoekje aan een boerderij, samen carnaval vieren, etc.
Soms nodigen we andere familieleden uit, bijvoorbeeld opa/oma. Deze activiteiten zijn vaak
samen met de PeuterPlaza. We gaan ervan uit dat alle kinderen in de leeftijd van 2,3-4 jaar
kunnen deelnemen.
2x per jaar organiseren wij een voorleesavond voor de jonge kinderen. Enkele ouders, vaak
papa’s of opa’s, lezen dan voor. Kinderen mogen altijd in pyjama komen en hun knuffel
meenemen. De avond is maar kort, maar levert positieve reacties op. Het leuke is ook dat we
speciaal aan papa’s vragen om mee te komen met hun kind. Alle kinderen vinden dat leuk!
2x per jaar organiseren wij i.s.m. de bibliotheek een inloop voorleesochtend. Een medewerker
van de bibliotheek geeft dan informatie en tips over het voorlezen aan jonge kinderen en de
ouders gaan daarna samen met de kinderen een boek lezen.
De ouders van de kinderen met een vve indicatie (taal) worden elk thema benaderd door de
medewerkers en mogen een ochtend of middag komen meedraaien. (Of een deel van het
dagdeel). De pedagogisch medewerker laat dan zien hoe een bepaalde activiteit
(bijvoorbeeld een voorleesactiviteit) wordt aangeboden en stimuleert de ouder om dit ook
thuis te doen met het kind. Alle ouders die het leuk vinden om een keer mee te draaien
mogen ook aangeven dat zij dit op prijs stellen en kunnen dan ook een (gedeelte van een)
dagdeel meedraaien. We adviseren wel om dit pas te doen als het kind goed gewend is in de
groep.
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Aan het einde van ieder schooljaar organiseren wij een eindejaarsfeest bij Peuterplaza.
Tijdens deze ochtend organiseren wij bijv. een speurtocht of verschillende activiteiten,
waarvoor alle peuters met hun ouders worden uitgenodigd om aan deel te nemen.
Vanaf heden bieden wij de ouders van Peuterplaza en de Crèche de mogelijkheid om de
bibliotheekpas bij ons op te halen en zelf met hun kind naar de bibliotheek in basisschool de
Klapwiek te gaan.
Themaboekje voor de peuters.
Elk thema wordt door ons ondersteund met een themaboekje. In het boekje staat meer uitleg
over het thema en de ontwikkelingsgebieden die we extra aandacht geven. De woorden die
aanbod komen staan ook in het themaboekje. Verder doen we boeksuggesties en de liedjes
uit het thema staan erin. Er staat ook altijd een ouder-kind activiteit vermeld. Dit is in het
kader van de ouderbetrokkenheid en Deze kunt u samen met uw kind thuis doen, en het
resultaat meenemen naar de groep. Alle kinderen vanaf 2,3 jaar krijgen het themaboekje
digitaal.
Tas met voorleesbeer.
Vanaf heden krijgt per week 1 kind de tas met de voorleesbeer en een boek erin mee. In de
tas zit ook een schrift, waarin de ouder op kan schrijven wat de ouder en het kind van het
boek vonden, hoe het voorlezen is gegaan, etc. Dit is om het voorlezen te stimuleren en de
taal te bevorderen.
In de dagopvang groepen (Creche en PeuterPlaza) spelen de kinderen in een voorbereide
omgeving; er zijn hoeken ingericht rondom het thema en we stellen passend materiaal ter
beschikking. In de hoeken komen de diverse een ontwikkelingslijnen aanbod. (leeshoek,
huishoek,bouwhoek, themahoek, etc.).
Ouderbetrokkenheid en – activiteiten voor alle groepen:
Activiteiten
We maken steeds vaker gebruik van het ouderportaal om activiteiten te melden. Dit is nog
incidenteel van aard.
Waar mogelijk zetten we ook een foto op facebook zodat ouders een indruk krijgen van wat
hun kind die dag beleefd heeft.
Warme overdracht
Alle ouders krijgen bij het ophalen een warme overdracht. Elk kind beleeft de dag op eigen
wijze en wij vinden het leuk om met u te delen wat wij hebben gezien bij uw kind. Dit kan
gaan over ontwikkeling maar ook over het wennen, wat uw kind die dag heeft gedaan, welke
vriendschappen wij zien, ruzietjes, etc.
Als uw kind uit de groep Creche heeft deelgenomen aan het aanbod in de PeuterPlaza, dan
krijgen wij van de collega een overdracht zodat we u hierover weer kunnen informeren.
Ook bij de bso doen wij een warme overdracht.
Mocht u worden aangesproken, en haast hebben, dan vragen wij de kinderen altijd om nog
even te helpen met opruimen. Dus ook als u haast heeft vragen we u hier rekening mee te
houden.
Ouderavond
1x per jaar organiseren wij een ouderavond. Hiervoor worden alle ouders uitgenodigd. De
ouderavonden kunnen verschillend zijn qua vorm en inhoud. Bijvoorbeeld een thema-avond
rondom een pedagogisch onderwerp zoals “regels en grenzen” en “kennis over ontwikkeling”
of themagericht zoals EHBO.
Zomerfeest
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1x per jaar organiseren we samen met de oudercommissie een informele namiddag/vroege
avond voor ouders en kinderen. Er zijn enkele leuke activiteiten voor de kinderen,de ouders
nemen zelf allemaal hapjes mee en op deze wijze sluiten we het schooljaar af en kijken we uit
naar de zomervakantie.
SPIL project
1x per jaar hebben we een SPIL project waar we samen met ouders en school vorm aan
geven. Middels een thema geven we hier uiting aan.
Facebook
U kunt ons wekelijks volgen via onze facebook pagina: www.facebook.com/marseillelaan
Onze facebook pagina is een openbare site.
Wij maken geen namen van kinderen via facebook bekend.
Wij zetten alle foto’s in een collage.
U heeft hiervoor een toestemmingsformulier ondertekend.
Wij maken foto’s van de activiteiten, zodat u een indruk krijgt van de belevenissen van de
kinderen. De foto’s kunt u dus niet downloaden in het originele bestandsformaat.

De focus voor 2018
De matrix ‘Ik ben in beeld’ laat een rijke invulling zien. Om gericht te kunnen werken zal de
focus voor 2018 liggen op:

1. Welbevinden en betrokkenheid van kinderen
2. pedagogische experimenten voortkomend uit het pedagogisch traject 2018/2019
3. extra aandacht en ruimte voor initiatief van de kinderen
4. open deurenbeleid voornamelijk binnen de leeftijd van 4-12 jaar.
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Bijlage 3 Lokale Oudercommissie
Hierbij biedt Ineke Albers van locatie korein kinderplein Marseillelaan het
Pedagogisch Beleidsplan voor het jaar 2018 aan de Lokale Oudercommissie aan.
Wij verzoeken u uiterlijk …………….. 2018 advies te geven via onderstaand formulier.

Datum verzending naar de Lokale Oudercommissie: 09-08-2018
Naam locatieverantwoordelijke: Ineke Albers
Handtekening:
…………………………………………………..

Naam document: Pedagogisch beleid en bijlagen 1 en 2

Betreft: Adviesaanvraag

Oudercommissie geeft positief advies:
Datum: ………………………………………….
Naam: ………………………………................
Handtekening:
……………………………………………………

Oudercommissie wil graag de volgende punten aangevuld zien:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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