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Pedagogisch beleid 2018

Visie en Missie
Voorwoord
In dit document wordt het pedagogisch beleid van Minerva Kids beschreven. Dit
beleid is bedoeld voor medewerkers, ouders of andere partijen om inzicht te geven
in hoe wij te werk gaan. Het pedagogisch beleidsplan biedt houvast bij het
dagelijkse werk met kinderen, geeft richting aan het pedagogisch handelen en
zorgt voor een gezamenlijke aanpak. Allereerst benoemen we de visie en missie van
Minerva Kids.

MINERVA KIDS IS:
M
I
N
E
R
V
A

= Maatwerk
= Individuele aandacht
= Normen en waarden
= Ervaring
= Ruime openingstijden
= Verticale opvang
= Activiteitenaanbod

K
I
D
S

= Kwaliteit
= Innoverend
= Dag structuur
= Sfeervol

Visie & Missie
Het logo/symbool van Minerva Kids is een uil. Een uil heeft een aantal specifieke
kenmerken zoals wijsheid en een groot en breed gezichtsveld. Deze kenmerken
komen overeen met onze missie en visie.

“Spelend leren op eigen wijze”. Onze visie

Onze visie is;
is verder uitgewerkt in het pedagogisch beleid.
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De

missie is onderverdeeld in 4 termen die Minerva Kids graag wil uitstralen.

Klantgericht

Flexibiliteit

Professioneel

Huiselijke sfeer

Minerva Kids Kinderopvang

Onze klant staat centraal. Kinderopvang moet passen bij de
situatie van de ouder, hun wensen en ideeën over de opvang
en de zorg van het kind. Wij streven ernaar om ouders zo veel
mogelijk te betrekken bij de opvang. Dit vertaald zich onder
andere in het persoonlijk contact tijdens breng- en
haalmomenten en de betrokkenheid van onze pedagogisch
medewerkers.

- Minerva Kids biedt naast vaste opvang ook flexibele opvang
en wij werken met ruime openingstijden. Bij flexibele opvang
kunnen dagen per week variëren bijvoorbeeld voor ouders met
wisselende diensten. Wij bieden ouders de mogelijkheid om niet
afgenomen dagdelen te wisselen indien de bezetting op de
groep dit toelaat. Wij werken met verticale groepen, dat wil
zeggen dat we groepen hebben van 0-4 jaar van maximaal 12
kinderen.

- Wij bieden kwaliteit door te voldoen aan de eisen die gesteld
worden op het gebied van veiligheid, gezondheid, hygiëne en
begeleiding van het kind. Onze medewerkers zijn gediplomeerd
conform de eisen die gesteld worden binnen de CAO
kinderopvang. Daarnaast is iedere medewerker én stagiaire in
het bezit van een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG).
Naast opleiding en ervaring worden ook eisen gesteld aan
persoonlijke vaardigheden. Wij streven ernaar om een balans in
leeftijd, ervaring, competenties en karakters binnen een team te
hebben, zodat een team veelzijdig is en in kan spelen op de
uniciteit en behoefte van ieder kind.

Minerva Kids is een kleinschalig kinderdagverblijf met 4
groepsruimtes waar de kinderen opgevangen worden.
Daarnaast zijn er nog ruimtes waar activiteiten plaatsvinden.
Minerva Kids biedt uw kind persoonlijke aandacht, begeleiding
en ontwikkelingsactiviteiten waardoor we een verlenging op de
thuissituatie creëren waarbij het kind zich veilig en vertrouwd
voelt. De huiselijke sfeer creëren we ook door de inrichting van
de groepen en de aanpassing hiervan n.a.v. de thema’s
waarmee wij werken. Via dagritme kaarten weten de kinderen
hoe de dagindeling verloopt.
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Begrip van Taal & expressie van zichzelf en anderen ~ Samen spelen ~ helpen ~ hulp vragen en ontvangen ~ conflicten samen oplossen ~ initiatief nemen en volgen~

.

Het Pedagogisch Plein
Zorg voor natuur en elkaar ~ zelfvertrouwen ~ zelfbewustzijn ~ eigenheid ~ positief zelfbeeld en levenshouding ~ eigen (on)vermogens leren
kind in contact brengen met de
natuur
in gesprek over natuur en milieu
verzorgen van planten en dieren

Samen
alledaagse
dingen doen
In gesprek gaan
Stimuleren van
respect voor
elkaars anders
zijn
Goede en
hygiënische
verzorging
bieden
gezonde voeding
rust en activiteit
in balans
plezier maken
veilige omgeving
afstemming
thuis/
opvang situatie
Dagelijks naar
buiten

Begeleiden en
ondersteunen
waar nodig.
Bewuste
materiaal en
ruimte keuze
Regels en
afspraken
Bescherming
bieden
Voorspelbaar heid
structuur bieden
consequent zijn
Uitleggen
open en eerlijk zijn
gebruik van
rituelen

Samen verkennen
Samen in gesprek
Afstemmen thuis/ opvang
Buitenwereld naar binnen
halen en binnen naar buiten

Respect
tonen voor
de omgeving

Kind
betrekken bij
alledaagse
gebeurtenissen

Buitenwereld Normen en
Waarden
ontdekken bijbrengen

Kinderen
serieus
nemen

Pijler 3

Pijler 2

Bevorderen
van sociale
competenties

Stimuleren van
persoonlijke
competenties

Onbevooroordeeld zijn

Objectieve benadering
Respectvol naar het kind
Inleven in het
ontwikkelingsniveau

Objectief luisteren,
kijken en handelen
Open blik naar kind en
zijn omgeving
Zeggen wat je doe
Doen wat je zeg
Duidelijkheid
Afspraak = afspraak
Rechtstreeks aanspreken

Open en
eerlijk

Spelend
leren op
--eigen----wijze--

Zorg voor
lichamelijke
en geestelijke
gezondheid

Pijler 1

Zorg voor
fysieke en
emotionele
veiligheid

Duidelijkheid
bieden

Uitleg geven , grenzen
stellen, voordoen
In gesprek gaan, oprecht
zijn. Afspiegeling van
samenleving bieden

Bieden van
veiligheid

Zorg voor een
gezellige en
huiselijke
sfeer

Welkom heten en
interesse tonen
Zorgen voor elkaar
Positief benaderen
actieve houding
Beschikbaar zijn

Individuele - Inspelen op de
benadering individuele behoefte van
elk kind.

Kwaliteiten
Objectief kijken
benutten

Pijler 4
Overdragen
van normen
en waarden

Ruimte
bieden

Afwachtend zijn
positieve benadering
Stimuleren

Uitdagingen - Gevarieerde en uitdagende
bieden -omgeving bieden
-Grensverleggende kansen
bieden

Stimuleren van
zelfstandigheid
en
zelfvertrouwen

Afwachtend zijn
Nieuwsgierig zijn
Letterlijk ruimte geven om
spelenderwijs te ontdekken
en ontwikkelen
Ruimte voor eigen initiatief

Vertrouwen geven
Geduldig zijn
Stimuleren samen
conflict op te lossen

Verantwoordelijkheid geven
Inzicht geven in effecten van gedrag
Prijzen van zelfstandig gedrag

Veilig voelen om zich op Eigen Wijze te uiten ~ Plezier om met elkaar te zijn en te bewegen ~ Emoties onder controle en op acceptabele wijze

Visie

Gedrag Pedagogisch medewerker

Houding Pedagogisch medewerker

Competenties te bereiken bij het kind

Minerva Kids Kinderopvang
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kunnen uiten ~ Voor zichzelf op kunnen komen~ Doorzettingsvermogen ontwikkelen~ Aan regels en afspraken kunnen houden~ Respect hebben voor elkaars (on)mogelijkheden

1.

1. Het pedagogisch plein van Minerva Kids Kinderopvang
Hiernaast ziet u het pedagogisch plein. Het is ons totale beleid in een notendop. Het
plein vormt het totale speelveld waar een constante dynamiek heerst tussen kind,
pedagogisch medewerker, de ouder en de omgeving van het kind. De kern omvat
onze visie. Hoe wij deze visie vorm geven ziet u beschreven in de houding en het
gedrag welke wij van onze medewerkers vragen ten opzichte van de kinderen.
Tenslotte vertegenwoordigt de buitenste ring de competenties die wij hopen te
bereiken bij de kinderen door onze visie, en ons handelen in de praktijk.
2. Onze Kijk op kinderen
Kinderen worden nieuwsgierig geboren. Ze hebben een enorme motivatie om
spelenderwijs te leren en zich te ontwikkelen. Het vermogen om te leren wordt
bepaald door aanleg en de omgeving (milieu). Hierdoor is ieder kind uniek en
ontvangt respect voor wie hij is en voor wat hij kan. Wij hebben de overtuiging dat
een kind spelenderwijs leert. Als kinderopvang organisatie hebben wij dan ook een
grote rol in het aanbieden van een kansrijke en uitdagende speel- en leer
omgeving. Dit is niet alleen het aanbod van speelgoed. Bovenal is dit een variatie
van het activiteitenaanbod en ruimte voor de kinderen om zelf te experimenteren
en te ontdekken. We vragen dan ook een grote creativiteit van onze pedagogisch
medewerkers om de kinderen dagelijks uit te dagen en hun nieuwsgierigheid te
wekken, zodat de kinderen spelenderwijs in beweging komen en zich ontwikkelen.
Kinderen ontwikkelen zich ook alleen in veiligheid en geborgenheid en in interactie
met hun sociale omgeving (andere kinderen en andere volwassenen) waar zij als
kind al deel vanuit maken. De zorg voor deze basisvoorwaarden zijn dan ook terug
te vinden in ons dagelijks handelen.
Door ons bewust te zijn van onze grote rol in de omgeving van het kind, kunnen we
de ontwikkeling stimuleren en in een bepaalde richting leiden.
Het vraagt niet alleen dat we goed kijken naar de inrichting van onze ruimten, maar
zeker ook kijken naar de rol die de pedagogisch medewerker speelt in de omgeving
van het kind.
3. De Vier doelen vanuit de Wetgeving
De kwaliteitseisen in de kinderopvang zijn gebaseerd op de pedagogische
basisdoelen van Van Riksen-Walraven. Hieronder worden de vier pijlers beschreven:
Pijlers:
1. Bieden van veiligheid; de fysieke en de emotionele veiligheid als voorwaarde
voor welbevinden en ontwikkeling
2. Stimuleren van persoonlijke competenties
3. Bevorderen van sociale competenties
4. Overdragen van Normen en Waarden; de cultuur van een samenleving
eigen maken
Als kinderopvangorganisatie vinden wij het dan ook belangrijk om de omgeving
dusdanig in te richten, dat we veiligheid bieden, kansen creëren waarbinnen
kinderen persoonlijke en sociale competenties kunnen ontwikkelen en waar kinderen
leren over persoonlijke en cultureel bepaalde normen en waarden. De rol van de
pedagogisch medewerker in het aanleren van deze competenties is groot. Hoe zij
de vaardigheden van de kinderen kunnen stimuleren beschrijven we in ons
pedagogisch plein en komt tot uitdrukking in onze werkwijze . Uiteraard is de wijze
van het stimuleren en begeleiden van het aanleren van deze vaardigheden

Minerva Kids Kinderopvang

Pagina 6

Pedagogisch beleid 2018

afhankelijk van het karakter en de leeftijd van het kind. We verwachten van
pedagogisch medewerkers dan ook dat zij hun houding en gedrag afstemmen op
het kind.
3.1 Onze visie als basis
Vanuit de vier gestelde doelen binnen de Wet Kinderopvang biedt onze Visie :
“spelend leren op eigen wijze”, een goede basis voor het dagelijks bewust
handelen vanuit deze doelen. Zoals we al eerder zeiden ontwikkelt een kind zich
alleen wanneer het zich veilig en geborgen voelt. Alleen dan onderneemt een kind
stappen in de wereld om hem heen.
3.2 Spelenderwijs ervaren
Het is als organisatie belangrijk om ons af te vragen wat we de kinderen
spelenderwijs willen laten ervaren en dus willen leren. Welke persoonlijke en sociale
competenties stellen we centraal? Waar willen we dat ons handelen en onze
houding uiteindelijk toe zal leiden? Uiteraard kunnen we onze visie niet zomaar
opdelen in de diverse competentiegebieden. Een kind leert spelenderwijs en zo kan
het zijn vaardigheden door de hele dag heen ervaren en oefenen. Het
pedagogisch plein is dan ook een dynamisch geheel wat door elkaar en in elkaar
overloopt. Om onze doelen toch overzichtelijk te kunnen bespreken behandelen we
onze visie alsof ze te scheiden zijn. We willen u hiermee meer inzicht geven in hoe wij
onze visie in de praktijk verder vorm geven.
4. De Pedagogische Pijlers
4.1 Pijler 1. Bieden van veiligheid.
Minerva Kids is een kleinschalige, flexibele en professionele kinderopvang in een
veilige en uitdagende omgeving. Samen werken we aan ontwikkeling. Door deze
kleinschalige opzet kunnen wij beter inspelen op de behoefte van de kinderen.
De veiligheid van een kind bieden we allereerst door goede zorg. Dit doen
lichamelijke en geestelijke gezondheid en een veilige fysieke ruimte. Dit omvat onder
anderen ons beleid betreffende de hygiëne & veiligheid.
Daarnaast werken we volgens een duidelijke dagstructuur en vaste rituelen die
kinderen voorspelbaarheid en dus emotionele veiligheid bieden. De dagstructuur
biedt een goede afwisseling tussen rustige en actieve momenten.
Natuurlijk moet een dag op het kindercentrum ook gezellig en plezierig zijn voor
kinderen. We vinden het belangrijk dat kinderen zich welkom en thuis voelen. We
heten zowel ouders als de kinderen dagelijks welkom in een huiselijke sfeer. De
huiselijke sfeer creëren we niet alleen door de inrichting, maar ook door de
activiteiten gedurende de dag en de aandacht voor elkaar. We passen ons tempo
aan en stemmen deze af op de kinderen. Daarnaast nemen we de tijd voor
gesprekken met kinderen. We zijn nieuwsgierig naar hun verhalen en de kinderen
mogen helpen bij allerlei dagelijkse activiteiten zoals tafel dekken, de was
opvouwen. We ondersteunen de kinderen waar nodig, maar geven ze ook de
ruimte om spelenderwijs zelf te ontdekken.
Het gevoel van geborgenheid van kinderen vergroten we verder door ons ook op
de hoogte te stellen van de gebruiken die het kind van thuis uit gewend is. Bij een
kind onder het jaar nemen we zoveel mogelijk de gewoontes en ritmes over die het
kind thuis gewend is. Tijdens het intake gesprek dat vooraf gaat aan de plaatsing
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van het kind, maar ook tijdens de dagelijkse overdracht proberen we ons goed te
laten informeren over de thuissituatie. Zodat we nog beter kunnen inspelen op de
behoefte van het kind.
4.2 Pijler 2. Stimuleren van persoonlijke competenties.
Ieder kind verdient respect voor wie hij is en voor wat hij kan. Daarom nemen we het
kind serieus en treden we het onbevooroordeeld tegemoet. We luisteren en kijken
goed naar wie het kind is en spelen hierop in. We zijn duidelijk en doen wat we
zeggen. Uiteraard stellen we het kind ook grenzen en gaan met het kind in gesprek
hierover. We zijn open en eerlijk naar het kind en ondanks de groepsopvang die
Minerva Kids biedt, kennen we ook een individuele benadering. Verder zijn we ons
bewust van onze voorbeeld functie. We geven het kind zo het gevoel dat hij er mag
zijn op zijn eigen unieke wijze. We stimuleren de kinderen zodat ze dingen gaan
uitproberen. Dat ze op onderzoek uit gaan.
Kinderen experimenteren met hun eigen bewegen. Wat lukt al en wat niet? Het is
belangrijk dat wij binnen de kinderopvang een uitdagende en tevens veilige
omgeving creëren voor kinderen. Dit kan een behoorlijk spanningsveld zijn. Veilig
maar ook spannend om te doen of te ontdekken. Dan wordt het leuk voor een kind!
Het geeft hun competenties zoals doorzettingsvermogen, plezier in bewegen en
ervaren, en de ontwikkeling van motoriek. Hierdoor ontdekken ze steeds meer van
de wereld om hun heen. Vanaf ongeveer 3 jaar begeleiden wij kinderen naar een
grotere zelfstandigheid (zindelijkheid) en stimuleren bepaalde competenties zoals
knippen, tellen en bv kleuren. Dit alles ter voorbereiding op groep 1.
4.3 Pijler 3. Bevorderen van sociale competenties
De sociale competenties ontstaan, net als de ontwikkeling als totaal in relatie met de
ander (andere kinderen en andere volwassenen). Door ondersteuning en
begeleiding leert het kind hulp te vragen en te ontvangen, ontwikkelt het een
gevoel van er bij te horen-verbonden te zijn en rekening te houden met de ander.
De ander is anders dan jij en wil of kan soms andere dingen dan jij zelf. We gaan
hierover in gesprek met de kinderen .
Ook stimuleren we ze om samen te spelen en regels en afspraken te volgen. Hierin
zoeken we ook afstemming met thuis. Hoe gebeurt het thuis? Wat zijn daar de
normen en waarden? Welke culturele achtergronden zijn er? In de groep oefenen
de kinderen om initiatief te nemen en dan weer te volgen. Zo kunnen zij bijdragen
aan de groep als geheel en helpen daar waar nodig, Uiteraard leren we kinderen
ook zorg te hebben voor de natuur, we brengen ze in contact met de natuur, of
leren de kinderen dingen over de natuur.
Kinderen willen er graag bij horen en verlangen naar goedkeuring. Ze zijn gevoelig
voor regels en gezamenlijke rituelen. Dit biedt hen veiligheid. We leggen regels uit en
zijn consequent en duidelijk. We ondersteunen het kind in het leren om emoties
onder controle te hebben en op een acceptabele manier te uiten door ze te
stimuleren in het zelfstandig oplossen van hun conflicten. We begeleiden hen in het
begrijpen van de situatie en bieden het kind ruimte door soms even af te wachten in
plaats van direct in te grijpen. Zo leert het kind het verschil tussen goed en fout.
Zo rijk als dat wij ons zelf voelen wanneer wij ons verstaanbaar kunnen maken in
een vreemde taal, zo rijk voelt een kind zich wanneer hij zich begrepen voelt en zich
verstaanbaar weet te maken. Hierbij gebruikt hij niet alleen zijn verbale taal, maar
zeker ook zijn non-verbale communicatie. Hij gebruikt deze maar leert het ook te
Minerva Kids Kinderopvang
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interpreteren bij andere kinderen en mensen om zich heen. Er wordt gebruik
gemaakt van enkele ondersteunende gebaren en bij ieder thema leren de kinderen
enkele Engelse woordjes. Door een eigen beweging, geluid of creatie laat het kind
zien wie het is. We stimuleren dan ook de expressie via woorden, het vertellen en
luisteren, de non-verbale expressie te gebruiken en te begrijpen door in gesprek met
de kinderen te gaan. Ook kijken we naar foto’s en plaatjes en leren we de kinderen
die te interpreteren. In de meer expressieve zin stimuleren we het kind in dans en
bewegen, zingen en muziek maken, creatieve activiteiten, bouwen en construeren
en gevoel voor schoonheid.
4.4. Pijler 4 Overdragen van normen en waarden, de cultuur van een samenleving
eigen maken.
Kinderen onderzoeken graag, nieuwsgierigheid drijft zowel de kleine als de grote
mensen voort. De wereld wordt groter doordat ze hun wereld meer en meer leren
begrijpen. We ondersteunen de kinderen in het begrijpen en benoemen van
emoties, het gebruiken van alle zintuigen, we leren hun woordenschat te vergroten
en doorzettingsvermogen en geduld te oefenen. Dit doen we door ze ruimte te
bieden waarbinnen ze kunnen experimenteren en verantwoordelijkheden kunnen
leren dragen. We stimuleren de zelfstandigheid van kinderen door ze dingen voor te
doen en uit te leggen.
Ze leren regels te volgen en normen en waarden te hanteren. Vanuit hun uniciteit
begeleiden we kinderen in het voor zichzelf opkomen en respect te hebben voor het
anders zijn van de ander. Wij willen negatief gedrag ombuigen in positief gedrag
door een positieve benadering.
Het ontwikkelen van competenties is van grote waarde voor de toekomst van het
kind. De vaardigheden en kennis die het kind op doet kan het tot in zijn verre
toekomst dagelijks gebruiken. Competenties als zelfbewust zijn een positief
zelfbeeld, vertrouwen in eigen kunnen, doorzetten, samenwerken zijn elementen die
ook wij jong geleerd hebben en nog dagelijks gebruiken. Daarom vinden we de
competentie ontwikkeling zo belangrijk binnen Minerva Kids Kinderopvang!

Houding en gedrag van
Pedagogisch medewerker
& inrichting omgeving

Ik mag er zijn
We doen het samen
Ik voel, denk en ontdek
Ik kan het zelf zeggen en
door mijn expressie laat ik zien wie ik ben
Ik ben een lief en goed kind

Kindvisie

Minerva Kids Kinderopvang
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5. Algemene zaken
5.1 Opvangmogelijkheden
Minerva Kids is het hele jaar door geopend van maandag tot en met vrijdag van
7:30 uur tot 18:30 uur. Onder bepaalde voorwaarden wordt er ook verlengde
opvang geboden. De tijden zijn dan vanaf 6:30 uur en tot 19:00 uur.
Op algemeen erkende feestdagen is het kinderdagverblijf gesloten.
Minerva Kids biedt vaste en flexibele opvang. Vaste opvang is opvang op vaste
dagdelen. Een dag is opgedeeld in twee dagdelen van 5,5 uur. De ochtend loopt
van 7:30 uur tot 13:00 uur en de middag start om 13:00 uur en loopt tot 18:30 uur.
Bij flexibele opvang worden de dagdelen maandelijks naar wens ingepland. Bij
flexibele opvang kunnen de dagdelen, net als bij vaste opvang op twee
verschillende momenten op de dag ingaan.
Er is ook een mogelijkheid om vaste opvang en flexibele opvang te combineren.
Naast vaste en flexibele opvang biedt Minerva Kids ook opvang onder schooltijd.
Hierbij zijn de tijden van 8.30 uur tot 15.00 uur. Eventueel zijn deze tijden te verlengen
met een half uur extra opvang.
Opvang tijdens schoolweken (40 weken) is ook een aanbod van Minerva Kids. Dit is
opvang gedurende de 40 schoolweken en niet tijdens de 12 weken school vakantie.
Ouders kunnen incidenteel, losse extra dagdelen afnemen, bij extra betaling is er
gegarandeerd plaats. Ouders kunnen niet afgenomen dagdelen het gehele jaar
inwisselen, dat is alleen mogelijk indien de bezetting op de groep het toelaat.
5.2 Locatie
Minerva Kids bestaat uit 4 verticale groepen van maximaal 12 kinderen per groep.
Een verticale groep houdt in dat er kinderen van 0 tot 4 jaar met elkaar in een groep
verblijven. We hebben voor verticale opvang gekozen omdat het veel voordelen
heeft. Zo leren oudere kinderen rekening houden met jongere kinderen, leren
jongere kinderen spelenderwijs veel van de oudere kinderen en kunnen broertjes of
zusjes indien gewenst bij elkaar op de groep verblijven.
Iedere groep is ongeveer hetzelfde gemeubileerd en ingedeeld. Bij de indeling
hebben we er voor gekozen om hoekjes te creëren. Het is belangrijk dat kinderen
zich terug kunnen trekken wanneer ze hier behoefte aan hebben. Elke groep heeft
twee slaapkamers met vijf bedjes.

Minerva Kids Kinderopvang

Pagina
10

Pedagogisch beleid 2018

De groepen zijn onderverdeeld in bosdieren; Vogels, Vlinders, Egels en Konijnen.
Hiervoor is bewust gekozen omdat dit voor kinderen herkenbaar en duidelijk is.
De kinderen worden bij Minerva Kids opgevangen in een eigen vaste groep, de
zogenaamde stamgroep. Iedere stamgroep heeft vaste groepsleidsters. De
samenstelling van de stamgroep wordt bepaald door de leeftijd, de afname van
opvang en de grootte van de groep qua oppervlakte.
Ieder kind heeft een eigen vaste stamgroep, maar doordat het aantal (flexibele
opvang) kinderen per dag varieert, zijn niet alle groepen iedere dag geopend. Het
kan dan zijn dat het kind op die desbetreffende dag op een tweede vaste groep
(uitwijkgroep) komt. Ook op die groep staan vaste groepsleidsters. Als een kind niet
in de uitwijkgroep geplaatst kan worden, kunnen we een kind met schriftelijke
toestemming van de ouder in een andere uitwijkgroep plaatsen.
De namen van de kinderen die, die dag niet op hun stamgroep verblijven, worden
vermeldt op het schoolbord bij de vogels. Hierbij houden we rekening met maximaal
2 vaste gezichten voor 0-jarigen. Kinderen onder 1 jaar worden uitsluitend op de
stamgroep geplaatst. Voor kinderen met flexibele opvang geldt het “vaste –
gezichten-eis” niet. (IKK).
Er worden dagelijks verschillende activiteiten aangeboden waardoor het kan zijn dat
het kind tijdelijk de stamgroep verlaat. Bijvoorbeeld tijdens muziek en dans, tijdens
een baby activiteit (snoezel ruimte) of tijdens een rondje met de bakfiets. Deze
activiteiten worden per leeftijdsgroep aangeboden ( horizontale activiteiten) en
worden bekend gemaakt op het maandelijkse activiteiten overzicht, of per dag
spontaan georganiseerd.
Eén van de pedagogisch medewerksters neemt een groepje kinderen mee naar
een andere ruimte voor een activiteit van ongeveer 15-20 minuten, daarna brengt zij
de kinderen weer terug naar de stamgroep.
Door ziekte of vakantie van kinderen kan de samenstelling van de groep ook
veranderen.
Buiten de 4 stamgroepen heeft de vestiging een sfeervolle speelhal waar per dag
ander spel en ontwikkelingsmateriaal wordt aangeboden en een uitdagend en
gezellig buitenspeelterrein. Op het buitenspeelterrein bevindt zich ook een
‘babytuin’ zodat de allerkleinsten ook regelmatig een frisse neus kunnen halen.
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Er is een 3+ groep waarop 3-plussers de mogelijkheid krijgen om zich op hun eigen
niveau te ontwikkelen. Regelmatig plannen we dagdelen in waarop kinderen vanaf
2 ½ -3 jaar hier mogen spelen. Dit kan ook om plan technische redenen zijn, waarbij
andere groepen overbezet zijn ( door flexibele opvang) en we de 3+ groep openen.
De activiteiten op deze groep zijn gericht op alle ontwikkelingsgebieden en
bereiden de kinderen voor op de basisschool.
De andere ruimte is ingericht als snoezelruimte voor de baby’s. Snoezelen is een
activiteit die plaatsvindt in een sfeervol ingerichte ruimte, met zachte muziek en
kleuren waarbij de specifieke zintuigen aan bod komen. Het is een combinatie van
snuffelen, snoezelen en doezelen.
- Snuffelen is onderzoeken, ontdekken en experimenteren.
- Doezelen betekent ontspannen, tot rust komen.
De baby ontvangt hierbij rust, ontspanning, geborgenheid en voelt zich veilig.
5.3 Aanmelding en plaatsing
Voordat de daadwerkelijke opvang start maken we graag een afspraak voor een
rondleiding op de vestiging. De ouders maken kennis met de medewerkers, proeven
de sfeer op de vestiging en krijgen een indruk van de opvang zelf. Ook kunnen de
ouders uiteraard op dat moment hun vragen stellen over de opvang. Wanneer de
ouders hebben besloten om hun kind in te schrijven, kunnen zij dit doen via het
inschrijf formulier op de site. De unitmanager maakt vervolgens een overeenkomst
en stuurt deze met de algemene voorwaarden naar de ouders. Als de overeenkomst
akkoord is, is de plaatsing definitief.
5.4 Intake
Uiterlijk drie weken voor de aanvang van de plaatsing wordt een intake gesprek
gepland. Dit gesprek wordt gevoerd met de mentor van het kind waarbij het op de
groep komt. Tijdens dit gesprek worden alle belangrijke zaken over het kind en de
kinderopvang met elkaar doorgesproken. Er wordt geïnformeerd hoe de gebruiken
en ritmes thuis en op het kinderdagverblijf zijn. Deze worden waar mogelijk op elkaar
afgestemd. Er worden ook een aantal praktische zaken toegelicht zoals de
huisregels, het aanvragen van een wissel/extra dagdeel en wat de ouder mee moet
nemen op de eerste dag: reserve kleertjes, fles , evt. borstvoeding, slaapzak, knuffel,
evt. speen en overdracht schriftje. Indien een kindje medicijnen gebruikt, op de buik
Minerva Kids Kinderopvang
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slaapt, of ingebakerd wordt, dienen hiervoor toestemmingsverklaringen getekend te
worden.
Ouders krijgen tijdens de intake te horen wat de stamgroep en uitwijkgroep is, en dat
als er op beide groepen geen plaats is (bv bij wisselaanvraag) ouders schriftelijk
toestemming moeten geven voor plaatsing op een andere groep. Ook horen ouders
tijdens de intake wie de mentor is. Ouders tekenen het intake formulier voor akkoord.
Daarna wordt er een bezoek gebracht aan de stamgroep waar het kind geplaatst
wordt. Daar wordt er kennis gemaakt met de overige stamgroep leidsters. Ieder kind
heeft bij ons een mentor. (IKK) De mentor is de contactpersoon voor de ouders. Zij
begeleidt de ouders tijdens de start van de opvang en noteert alle bijzonderheden
die in deze periode kunnen wijzigen. Ook voert zij de observaties uit van het kind en
maakt al een afspraak voor het evaluatiegesprek na 10 weken.
De ouders ontvangen tijdens het intake gesprek een welkomstasje, de code van de
deur en een overdrachtsschriftje.
5.5 Wennen
Ieder kind krijgt een maand voor plaatsing de gelegenheid om te wennen aan de
nieuwe omgeving waar het straks zal verblijven. Dit doen we door twee gratis
dagdelen aan te bieden op het kinderdagverblijf. In het intakegesprek zullen
hierover afspraken gemaakt worden.
Het doel van de gewenningsperiode is dat het kind vertrouwd raakt met het
kinderdagverblijf (het dagritme, de leidsters en andere kinderen). Ook voor de
ouders is het wennen, zij laten hun kostbaarste bezit achter. Wij proberen zowel de
ouders als het kind te begeleiden in deze nieuwe stap. Na elk wenmoment wordt er
tijd vrijgemaakt om het wenmoment met elkaar door te spreken en eventueel nog
vragen te kunnen stellen. Zo wordt er gezorgd voor een goed begin van de opvang.
6. Plaatsing op de groep
6.1 Beroepskracht-kind ratio ( BKR, zie 7.1)
Bij Minerva Kids worden de kinderen opgevangen in verticale groepen. Voor het
opvangen van de kinderen in hun stamgroep bestaan uitgangspunten welke
beschreven staan in de Wet Kinderopvang. Minerva Kids plant de kinderen en het
personeel in aan de hand van deze wetgeving.
Wij hanteren de rekentool van rijksoverheid: http://1ratio.nl/
6.2 Overdracht
Het brengen van een kind is een heel belangrijk moment van de dag. Het is dan ook
fijn wanneer de ouder de tijd neemt om afscheid te nemen. Een kind moet leren dat
zijn ouders weggaan en weer terugkomen. Dat heeft over het algemeen wel wat
tijd nodig. Onze pedagogisch medewerkers willen dit proces graag samen met de
ouder goed begeleiden.
De momenten van brengen en halen geven gelegenheid tot het uitwisselen van
informatie en vragen over het kind tussen ouder en leidster. De groepsleiding staat
altijd klaar om even een kort gesprekje met de ouder te hebben. De ouder kan bij
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binnenkomst belangrijke informatie doorgeven over hun kind waar de groepsleiding
op die dag rekening mee dient te houden. Wanneer de opvang start kunnen ouders
uiteraard altijd even bellen hoe het met hun kind gaat. Ook de pedagogisch
medewerker kan de ouder bellen wanneer er nog vragen zijn over het kind, nu de
opvang daadwerkelijk gestart is. Indien de ouder het op prijs stelt, zullen we een foto
via de app versturen. Door dit open contact houden we de zorg voor het kind
voorspelbaar en duidelijk. Iets, wat zeker in de wenperiode van het kind van groot
belang is! De groepsleiding zal aan het eind van de dag vertellen hoe het die dag is
gegaan met het kindje en of er nog bijzonderheden zijn. Wanneer kinderen door
omstandigheden binnen de locatie naar een andere stamgroep doorschuiven dan
dragen we het kind dossier met observaties en bijzonderheden over aan de nieuwe
mentor.
De ouder krijgt ook een overdracht schriftje voor hun kind mee. Hierin kunnen de
ouders de bijzonderheden schrijven over hun kind in de thuissituatie. Zo kunnen we
een brug slaan tussen thuis en de opvang. Door de bijzonderheden te kennen,
kunnen we er op het kindercentrum op in spelen. Vragen stellen of rekening houden
dat het kindje vermoeid is bijvoorbeeld.
Voor de kinderen onder het jaar wordt de overdracht dagelijks in het schriftje
geschreven voor thuis. Na 1 jaar wordt er ongeveer 1 keer per maand een
algemene overdracht geschreven in het schriftje. Ouders krijgen dan ook een A4tje
mee met de vraag die te vullen met foto’s van het gezin en foto’s van personen,
dieren en voorwerpen die voor het kind belangrijk zijn voor aan de familiemuur. Alle
ouders ontvangen 1 keer per maand via de mail een overzicht van alle activiteiten
die er per maand per thema georganiseerd gaan worden en 1x per maand “de
Kidsflits”. Dat is een nieuwsbrief waarin activiteiten, wist u datje, beleidsstukken,
mededelingen etc. staan.
6.3 Geborgenheid
Een kind is erg afhankelijk van zijn verzorgers. De allereerste hechting tussen een
baby en de pedagogisch medewerker is gebaseerd op zintuiglijke ervaringen en
vertrouwde handelingspatronen. Per kind kunnen hierin verschillen zijn. Daarom
vinden wij het van belang om de vertrouwde ritmes en handelingspatronen af te
stemmen op de thuissituatie. Belangrijk is dat er wordt gekeken naar het dagritme,
de eetgewoonten en slaapgewoonten van het kind.
Deze patronen worden dan ook op het voedingsschema genoteerd. Eventuele
wijzigingen en aanvullingen worden bijgehouden door de pedagogisch
medewerkers van de stamgroep. Het toepassen van vertrouwde
handelingspatronen en ritmes zorgt ervoor dat een kind zich veilig gaat voelen.
Veiligheid is een grote factor die de ontwikkeling van een kind kan beïnvloeden.
Wanneer een kind zich veilig voelt, zal het kind zich eerder kunnen openstellen voor
nieuwe fases in zijn ontwikkeling.
6.4 Dagindeling
Bij Minerva Kids wordt er volgens een vast dagritme gewerkt wat rust, structuur en
duidelijkheid biedt aan de kinderen. Hierbij worden dagritme kaarten gebruikt om
onderdelen van het dagritme te visualiseren. Hierdoor wordt het voor kinderen
herkenbaar wat er op welk moment van hen verwacht wordt en wat zij kunnen
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verwachten van de pedagogisch medewerkers.
Het dagritme kent een aantal vaste terugkerende items die staan afgebeeld op de
dagritme kaarten.
Het dagritme van baby’s wijkt nog vaak af van het vaste dagritme op de groep
doordat zij nog een heel eigen ritme hebben. Dit ritme wordt bepaald door de
ouders en door de baby zelf. We streven ernaar om het dagritme van thuis zoveel
mogelijk aan te houden. Bij de intake van de kinderen wordt daarom een eet en
slaapschema gemaakt. Naarmate de kinderen ouder worden, zullen ze
automatisch steeds meer gaan meedraaien met het vaste dagritme op de groep.
6.5 Dagritmekaarten / vertelpoppen
Vertellen in de kring kan spannend zijn voor kinderen. Een vertelpop kan helpen de
taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling te bevorderen. Vertelpoppen zijn een
fantastisch hulpmiddel om spreekdrempels te overkomen. De vertelpoppen worden
bij iedere wisseling van dagritme kaart/ activiteit gebruikt om de volgende activiteit
aan te kondigen.
De vertelpop dient als een vriendje voor alle kinderen en is zichtbaar op de
dagritmekaarten. De pop doet graag mee met de kringgesprekken,
verjaardagfeestjes en alle andere activiteiten.

Susy (Vogels)

Billy (Konijnen)

Lizzy (Vlinders)

Freddy (Egels)

Het dagritme wordt in de groep zichtbaar gemaakt door duidelijke, eenvoudige
foto’s. Op deze foto’s zijn onderdelen van het dagritme in beeld gebracht waardoor
het voor de kinderen herkenbaar wordt. Hieronder enkele voorbeelden.

afscheid

brood eten

kleien

slapen

Minerva Kids Kinderopvang
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6.6 Dagindeling (dagje Minerva Kids)
7:30 – 9:00 uur
De kinderen worden gebracht. Er wordt informatie uitgewisseld en er is tijd om rustig
afscheid te nemen. We verzamelen op de speelhal waarop de kinderen vrij mogen
spelen met dagelijks ander spelmateriaal. Tussen 8:00 en 9:00 uur gaan we met de
kinderen naar de stamgroep. Om 9:00 uur begint de tweede leidster die de
sluitdienst heeft.
9:00 - 9:30 uur
Tijd voor vrij spel en bewegen op muziek.
9:30 – 10:00 uur
We gaan aan tafel om fruit te eten en water of sap te drinken.
Vooraf zingen we het “goedemorgen” liedje en kijken we samen met de vertelpop
naar de dagritme kaarten. We oefenen de ondersteunende gebaren en Engelse
woordjes van het thema wat die maand aan bod komt. Vervolgens zingen we "het
fruit liedje" en gaan we eten.
10:00 – 10:30 uur
We zijn klaar met fruit eten en zingen met z’n allen “wij zijn klaar” en gaan vervolgens
met alle kindjes die wakker blijven aan het touw met een liedje naar de wc’tjes om
te plassen. Dit touw is bedoelt als hulpmiddel tijdens een ontruimingsoefening om de
ruimte te verlaten. Wij gebruiken dit dus dagelijks zodat de kinderen ermee bekend
zijn. De dreumesen die twee keer per dag slapen worden op de groep verschoond
en gaan naar bed.
10:30 - 11:30 uur
Er wordt een binnen of buiten activiteit aangeboden aan de kinderen die wakker
zijn.
11:30 - 12:15 uur
Nadat we samen hebben opgeruimd gaan we aan tafel om brood te eten en melk
te drinken. Als alle kinderen een boterham en melk hebben zingen we "smakelijk
eten" en mag iedereen gaan eten.
12:15 - 13:00 uur
De kinderen die 1 keer per dag slapen, worden naar bed gebracht en met de
andere kinderen wordt het liedje “wij zijn klaar” gezongen. Daarna mogen ze van
tafel om te gaan spelen. De kinderen met een luier worden verschoond en de groep
wordt gepoetst.
13:00 - 14:00 uur
Aan de kinderen die niet gaan slapen wordt een activiteit aangeboden of
zij mogen vrij spelen.
14:00 - 15:00 uur
De kinderen die wakker zijn worden verschoond en aangekleed. Daarna gaan we
aan tafel voor een koekje/soepstengel met wat drinken water/sap. De kinderen die
twee keer per dag slapen worden weer naar bed gebracht.
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15:00 - 16:00 uur
Er wordt een binnen of buiten activiteit aangeboden aan de kinderen die wakker
zijn.
16:00 - 16:30 uur
Alle kinderen worden verschoond en er is ruimte voor vrij spel. Daarna wordt er
opgeruimd.
16:30 - 17:00 uur
De kinderen die mee eten met de warme hap worden opgehaald om op een
andere groep te gaan eten en krijgen erna een toetje. De overige kinderen krijgen
een zelfgemaakte smoothie of een stukje komkommer/tomaat.
17:00 – 18:30
De leidster die om 7:30 uur is begonnen gaat om 17:00 uur naar huis. De kinderen
kunnen gehaald worden en de overdracht aan de ouders vindt plaats.
6.7 Observaties “Dit kan ik al” (IKK)
Het is belangrijk dat wij in samenwerking met de ouder de zorg hebben voor het
kind. Zorg voor de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.
Daarom kent Minerva Kids een interne en een externe zorgstructuur. De interne
zorgstructuur richt zich op de observatie methodiek “dit kan ik al”.
Natuurlijk kan wat het kind laat zien in het kindercentrum afwijken van de
thuissituatie. Dat is dan ook de reden dat Minerva Kids de observatie methode “dit
kan ik al” gebruikt. We stellen ons hierbij de vraag hoe prettig en veilig het kind zich
voelt. Want het welbevinden is essentieel voor verdere ontwikkeling. Het eerste
oudergesprek vindt tien weken na het starten van de opvang plaats. Er wordt
gekeken in welke mate het kind al gewend is op de groep en wat er eventueel nog
verder aangeboden kan worden om het voor het kind en zijn ouders nog prettiger
en fijner te maken. Tenslotte moeten we aan elkaar wennen in deze beginfase.
Ieder kind wordt in de vier jaar dat ze bij Minerva kids zijn 6x door de mentor
geobserveerd. Er wordt gekeken naar de motorische-, sociaal emotionele-, en
spraak-taal ontwikkeling. In het ‘overdracht’ schriftje worden onze bevindingen
opgeschreven. Wanneer daar behoefte aan is, wordt er tussentijds een gesprek
gepland. 1 keer per jaar (oktober) worden de de jaarlijkse oudergesprekken
gepland. Hierin bespreken de mentor en de ouders de bevindingen van het kind op
het kinderdagverblijf en worden zaken op elkaar afgestemd.
Wanneer het kind 4 jaar wordt of tussentijds naar een andere kinderopvang
organisatie overstapt, maken we een verslag dat dient als overdracht naar de ouder
en naar de school. Dit verslag wordt met de ouder besproken en overgedragen.
Binnen de gemeente Breda waar Minerva Kids gevestigd is, bestaan er vaste
afspraken over de overdracht van informatie voor 4 jarigen naar de scholen. Naast
dat er vaste documenten gehanteerd worden, zijn er ook vaste afspraken over
wanneer er schriftelijk of mondeling een overdracht naar de school wordt gedaan.
Bij een mondelinge overdracht spreken we van een warme overdracht. Hiervoor
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wordt gekozen wanneer de mentor aanleiding ziet om het overdracht document
nader aan school toe te lichten. Wij stellen de ouder hiervan op de hoogte.
Wij vragen ouders bij de intake al akkoord voor de overdracht van deze informatie
naar de school/ BSO. Wanneer de ouder hier niet mee instemt, verwachten wij dat
de ouder het document zelf aan de school / BSO overhandigt.
Naast specifieke persoonlijke ondersteuning organiseert Minerva Kids ook
pedagogisch gerichte thema avonden. Bijvoorbeeld taalontwikkeling, straffen en
belonen of de peuterpuberteit. Dit zijn ouderavonden waar ouders informatie
ontvangen, vragen kunnen stellen, maar ook andere ouders en de medewerkers op
informele wijze leren kennen.
Naast de interne zorgstructuur en ondersteuning kent Minerva Kids ook een externe
zorgstructuur, waarbij (kinderen) ouders worden doorverwezen bij gesignaleerde
problemen. De externe zorgstructuur richt zich op de samenwerking met
zorginstanties en de overdracht van 4 jarigen naar de scholen. Deze instanties zijn
onderdeel van de sociale kaart Externe zorg, die op de vestiging aanwezig is. De
unitmanager bezoekt bijeenkomsten waar diverse externe partijen aanwezig zijn.
De instanties waar Minerva Kids Kinderopvang mee samen werkt zijn (sociale kaart);
- Centrum voor Jeugd en Gezin ( oa. Thuiszorg, GGD en Jeugdzorg)
- Consultatie bureau
Ook is er contact in de buurt met;
- Logopedist
- Huisarts
De samenwerking richt zich op advies, verzorgen van informatie avonden voor
ouders en medewerkers, het aanbod van diensten zoals (met medeweten van
ouders) observeren van kinderen en vraagbaak zijn voor ouders. Daarnaast heeft de
samenwerking tot doel om voor ouders een laagdrempelig zorgaanbod te creëren,
waar ze makkelijk binnenlopen doordat ze de instantie al kennen vanuit het
kindercentrum. Ook heeft Minerva Kids contact met de scholen in de directe
omgeving en zijn er afspraken over het overdrachtsdocument van de 4 jarigen die
van de kinderopvang naar school gaan. Door deze samenwerking denken wij vanuit
onze organisatie optimale ondersteuning voor het opgroeiende kind te bieden.
Onze vakbekwame en attente pedagogisch medewerksters worden binnen de
zorgstructuur ondersteund door de unitmanager.
De taak van de leidinggevende is het begeleiden en coachen van de pedagogisch
medewerksters waar nodig. Die begeleiding kan vanuit het proces van de interneen externe zorgstructuur (observaties) ingezet worden (zie handleiding observatie
methoden), maar ook op aanvraag.
Uiteraard worden ouders betrokken in onze zorgstructuur. Zij worden ingelicht
wanneer de observaties van hun kind zullen plaatsvinden en worden op de hoogte
gebracht van de uitkomsten. Uitkomsten die zich richten op de mogelijkheden die
wij zien om het kind verder te kunnen ondersteunen in het welbevinden op de groep
en het stimuleren van de ontwikkeling.
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7. Pedagogisch Medewerkers
7.1 Inzet pedagogisch medewerksters.
Iedere groep bij Minerva Kids heeft vaste pedagogisch medewerksters. Bij
afwezigheid van één van de vaste pedagogisch medewerksters wegens ziekte of
vakantie wordt zij vervangen door de andere vaste medewerker, zodat er voor de
kinderen altijd een vertrouwd persoon aanwezig is. Ieder kind tot 1 jaar ziet maximaal
2 vaste gezichten (minimaal 1), deze regel geldt niet voor kinderen met flexibele
opvang. (IKK) Op alle groepen werkt op 3 dagen de ene pedagogisch
medewerkster (in schema afgekort naar PM) en op de andere 2 dagen de andere.
Indien mogelijk en noodzakelijk ivm. kinderen onder 1 jaar, vervangen collega’s A en
B elkaar bij ziekte en afwezigheid, of staan stand-by (S-1)
Vogel
Maandag
Pm A
Pm C
PM B s-1
Vlinder
Pm A
Pm C
Pm B S-1
Egel
Pm A
Pm B

dinsdag
PM A
PM B

woensdag
PM B
PM A S-1

PM A
PM C
Pm B S-1

PM B
PM C
Pm A S-1

donderdag
PM A
PM C
PM B S-1

vrijdag
Pm B
Pm C
Pm A S-1

PM A
PM B

Pm B
Pm A S-1

PM A
PM B
PM B
Pm A
PM C
PM C
PM B
Pm C
PM B S-1
Pm A S-1
Pm A S-1
Pm B S-1
De werktijden van de medewerksters zijn onderverdeeld in verschillende diensten. Bij
het openen en sluiten kan een leidster max. 15 minuten alleen in het pand aanwezig
zijn. De collega die onderweg is, is de achterwacht. Volgens de BKR (beroepskrachtkind-ratio) mogen de medewerkster maximaal 3 uur afwijken van de BKR, hieronder
staat beschreven hoe wij dit waarborgen (PMer = pedagogisch medewerkster) :
Van 8.00 tot 9.00 uur staan de Pmers 1 uur alleen.
Tussen 7.30-8.00 uur zijn alle kinderen gezamenlijk op de hal.
Als er 3 groepen open zijn, met 3 Pm ers maximaal 18 kinderen.
Als er 4 groepen open zijn, kunnen kinderen verdeeld worden over 2 groepen, 4
Pmers , max 24 kinderen.
Als we om 7.00 uur open gaan, staat 1 PMer 15 minuten alleen , de collega die
onderweg is, is achterwacht. Zij begint om 7.15 uur.
2 x een half uur pauze is 1 uur alleen.
Tussen 13.30 en 14.30 uur nemen de PMers ieder een half uur pauze . Na 5,5 uur
werken, heb je recht op 2x een kwartier pauze, bij een dienst langer dan 10 uur heb
je recht op 45 min. pauze.
Van 17.30 tot 18.30 staan Pmers alleen, indien nodig / mogelijk worden groepen va
18.00 uur samengevoegd. Wij kiezen ervoor om ’s-avonds op de groepen samen te
voegen, niet op de hal. Er zijn altijd 2 Pmers tot 18.30 aanwezig voor het afsluiten.
Van 17.30-18.30 uur staan Pmers 1uur alleen. (IKK)
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7.2 4-ogen principe
Minerva Kids voldoet aan de eisen die de wet stelt m.b.t. het 4-ogen principe.
Minerva Kids is speciaal gebouwd als kinderdagverblijf. Om deze reden zijn
groepsruimtes, slaapkamers, speelhal, wc-ruimte en keuken voorzien van ramen
zodat er altijd zicht op de kinderen en medewerkers gehouden kan worden. De
leefgroepen liggen naast elkaar.
Door gebruik te maken van een babyfoon en de deuren open te laten kan er meer
toezicht worden gehouden op de kinderen en de leidsters. Er hangt een babyfoon
bij de wc’tjes en evt. bij de snoezelruimte. Mocht er dan iets gebeuren met de
leidster of het kind zullen de leidsters die op de groep staan dit horen door de
babyfoon.
Werkwijze: Tijdens opendeuren momenten (3+, babyactiviteiten, middagpauze,
buitenspelen) spelen de kinderen samen buiten, op de hal of op een andere groep.
Hierdoor is de sociale controle groot. Medewerkers lopen dan de groepen af om
kindjes te verzamelen om samen een activiteit te doen. Daarnaast lopen
medewerkers regelmatig en op wisselende momenten de groep binnen om
bijvoorbeeld speelgoed te ruilen en om elkaar te helpen. Ook kijken de
medewerkers bij elkaar naar binnen door de groepsramen, wanneer zij over de hal
lopen. Zo houden we met elkaar de veiligheid van de kinderen en de medewerkers
in de gaten. Er heerst een open en professioneel werkklimaat waarin collega’s elkaar
aanspreken op bepaalde gedragingen en elkaar feedback geven.
7.3 Kwalificatie eisen pedagogisch medewerksters
De medewerksters zijn gediplomeerd conform de eisen die gesteld worden binnen
de CAO Kinderopvang. (volgens wet IKK in bezit van spreekvaardigheid niveau 3F)
Daarnaast is iedere medewerker in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG). Er zijn kopieën van het diploma, identiteitsbewijs en VOG op de
vestiging aanwezig.
Naast opleiding en ervaring worden er ook eisen gesteld aan persoonlijke
vaardigheden. Rust, vertrouwen, sociale vaardigheid, creativiteit, enthousiasme en
een positieve instelling zijn hierbij belangrijke selectiecriteria.
Door te streven naar de veelzijdigheid in het team maken we het mogelijk dat
medewerkers elkaar aanvullen en dat zij van elkaar kunnen leren.
Het functioneren van onze medewerksters wordt geëvalueerd door het houden van
functioneringsgesprekken .
Buiten een diploma hebben onze medewerksters allemaal een cursus kinder EHBO
(IKK) gevolgd en zijn een aantal pedagogisch medewerksters in het bezit van het
BHV certificaat. Er worden regelmatig cursussen/trainingen gevolgd op het gebied
van kinderopvang om hun vakkennis op peil te houden en nieuwe ontwikkelingen te
blijven volgen.

Minerva Kids Kinderopvang

Pagina
20

Pedagogisch beleid 2018

7.4 Stagiaires
Als kinderdagverblijf geven wij stagiaires van de opleidingen PW-3, PW-4 en HBOpedagogiek de mogelijkheid om de geleerde theorie bij ons in de praktijk te
brengen. Door het begeleiden van toekomstige beroepskrachten kan Minerva Kids
Kinderopvang invloed uitoefenen op de kwaliteit van het leertraject.
Afhankelijk van het studie jaar waar de studenten inzitten voeren ze alle
voorkomende werkzaamheden uit, waarbij het doel is dat zij bij het afronden van bv
PW-4 , zij volledig als pedagogisch medewerkster kunnen functioneren. Voor meer
informatie over de werkzaamheden en begeleiding verwijzen wij naar ons
stagebeleid. De stagiaires binnen Minerva Kids zijn allen in het bezit van een geldige
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De stagiaires staan boventallig op de groep, dat
wil zeggen dat zij niet worden meegeteld in de bezetting van het aantal
medewerkers op de groep (BKR).
Voordat de stage periode ingaat, worden de stagiaires uitgenodigd voor een
kennismakingsgesprek met de unitmanager.
Stagiaires kunnen formatief ingezet worden , afhankelijk van de opleidingsfase
(minimaal overgangsbewijs naar 3e jaar). Wij maken geen gebruik van het inzetten
van vrijwilligers. (IKK)
7.5 Scholingsbeleid
Minerva Kids stelt jaarlijks een opleidingsplan (IKK) op voor en met onze
medewerksters. Het scholingsbeleid is er op gericht om de aanwezige kennis verder
te verdiepen, meer variatie aan te kunnen brengen in de praktijk en als
medewerkster bewust te zijn van eigen handelen op het werk. Er wordt met het
opleidingsbeleid ingespeeld op de behoefte die er bij medewerksters, maar ook bij
de ouders is. Wanneer er wordt besloten mensen extern op te leiden, dan leiden we
deze medewerksters bij voorkeur op als trainer. De medewerksters leiden vervolgens
andere medewerksters op. Zo worden er kansen geboden aan medewerksters die
meer ambiëren binnen onze organisatie. Ook wordt er gebruik gemaakt van de
expertise die aanwezig is bij ouders. Denk hierbij aan een ouder die als logopedist
voorlichting geeft over taal en spraak stimulering, of een fysiotherapeut die teams
meer vertelt over hoe om te gaan met voorkeurshouding van baby’s. Deze interne
deskundigheid zetten we ook graag in tijdens ouderavonden, zodat ook ouders
kennis op kunnen doen over de verschillende onderwerpen. Verder zijn er goede
contacten met de externe zorgpartners, zoals het CJG of het consultatiebureau.
Ook zij verzorgen trainingen en avonden voor medewerksters en ouders.
7.6 Eigen kind van pedagogisch medewerkster
Minerva Kids bied de medewerksters de mogelijkheid haar kind op de eigen
vestiging te plaatsen. Dit kan alleen wanneer vastgestelde regels gerespecteerd en
nageleefd worden door de medewerkster.
8. Kwaliteit
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8.1 Beleid Veiligheid en hygiëne (IKK)
Kinderen gaan graag op ontdekkingstocht. Minerva Kids moet er dan ook voor
zorgen dat de omgeving niet alleen uitdagend is, maar ook veilig en hygiënisch
schoon is. Daarom zijn er duidelijke afspraken over onze dagelijkse en wekelijkse
veiligheid- en schoonmaaktaken. Daarnaast worden per kwartaal de veiligheid en
de hygiëne op de locatie in kaart gebracht en wordt er actie ondernomen daar
waar nodig is door een kwaliteitsmeting uit te voeren.
Jaarlijks wordt er ook een inventarisatie gemaakt van de veiligheids- en
gezondheidsrisico’s. Op basis hiervan worden voor zowel de medewerksters als ook
voor de ouders huisregels opgesteld. Deze regels richten zich niet alleen op het
veilig, maar ook op het hygiënisch werken op de groep. Dit is van essentieel belang
in een omgeving waar de allerkleinsten verblijven en het onderlinge contact bij
kinderen zeer groot is. Minerva Kids controleert uiteraard de fysieke veiligheid op de
groepen en bekijkt ook de brandveiligheid op de vestiging. Naast de blusapparatuur
die op de vestiging aanwezig is, wordt er één keer per jaar een ontruimingsoefening
gehouden.
8.2 Toetsing van onze kwaliteit
Naast dat wij ons beleid toetsen door intern om de maand kwaliteitsmetingen uit te
voeren, is de GGD de toezichthouder van de branche Kinderopvang. Zij inspecteren
de wettelijke kwaliteitseisen van kinderopvang op de locatie.
De inspecties worden jaarlijks uitgevoerd en worden het ene jaar aangekondigd en
het andere jaar onaangekondigd uitgevoerd. Tijdens de aangekondigde inspectie
wordt ook de mening van de oudercommissie gevraagd over de kinderopvang op
de locatie en over de organisatie als totaal.
De inspectie rapporten liggen zichtbaar ter inzage voor ouders en het personeel,
daarnaast stellen we de rapporten beschikbaar op de website.
Protocollen en beleidsstukken worden regelmatig besproken in team vergaderingen
met de medewerksters.
8.3 Oudercommissie
Minerva Kids vindt het belangrijk om de stem van de klanten te horen en daar waar
mogelijk op deze wensen en adviezen in te spelen. De leden van de
oudercommissie zijn ouders die graag willen meedenken in de vorming van het
beleid van Minerva Kids en een spreekbuis willen zijn voor de ouders. Ook werken ze
aan kwaliteitsverbeteringen op de vestiging zelf. Dit kan zijn door advies te geven en
mee te denken om de situatie op de vestiging te verbeteren. Daarnaast organiseren
ze ook activiteiten en ouderavonden. De oudercommissie is aangesloten bij de
belangenvereniging voor ouders in de Kinderopvang (BOINK) en heeft binnen de
wet Kinderopvang op diverse gebieden binnen het beleid adviesrecht. Dit wil
zeggen dat de organisatie het advies van de oudercommissie moet inwinnen bij
wijziging of vorming van kwaliteitsbeleid, openingstijden, veiligheids-, en
gezondheidsbeleid e.d. Voor Minerva Kids Kinderopvang, als lerende organisatie is
deze inspraak van ouders van groot belang. Daarom wordt er minimaal twee keer
per jaar een bijeenkomst georganiseerd om met de vertegenwoordiging van de
oudercommissies samen te zitten en beleids- en visie zaken bespreekbaar te maken.
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9. Nawoord
Met dit document hopen wij inzicht te hebben gegeven hoe wij te werk gaan.
Een aanvullende toelichting op onze werkwijze is uitgewerkt in ons werkplan, de
protocollen en de huisregels.

*I.v.m. de invoering van wet IKK, is in juli 2017 bij belangrijke stukken “IKK”
toegevoegd, zodat het inzichtelijk is dat wij aan alle eisen voldoen.
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