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1. Inleiding
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Voor u ligt het Pedagogisch beleid van het kinderdagverblijf Yuki & Ko. Dit beleid laat zien waar ouders op kunnen
rekenen als zij hun kind in handen geven van een professionele opvoeder.
Yuki & Ko maakt hiermee duidelijk waar haar mogelijkheden maar ook waar haar grenzen liggen. Het pedagogisch
beleid zorgt ervoor dat ouders en andere belanghebbenden Yuki & Ko kunnen aanspreken op haar
verantwoordelijkheid en hiermee wordt het kader aangegeven voor al het pedagogisch handelen binnen Yuki & ko. In
het kinderdagverblijf wordt een kind opgevoed en begeleid in een groep. Dit betekend dat er met meerdere kinderen
tegelijk rekening moet worden gehouden. Ons pedagogisch beleid bestaat uit een pedagogische visie en daaruit
voortvloeiende randvoorwaarden en werkplannen. De voorwaarden op verschillende beleidsterreinen noemen we
Randvoorwaarden, omdat aan deze voorwaarden voldaan moet worden om onze pedagogische visie uit te kunnen
voeren.
De werkplannen geven weer hoe de dagelijkse praktijk is gestructureerd.
De pedagogische visie is een beschrijving van handelen, waarden en normen in relatie tot de kinderen. De
pedagogische visie is niet statisch en kan in de toekomst bijgesteld of aangevuld worden.
Het vastleggen van het pedagogisch beleid maakt het mogelijk om een eenduidig en continu pedagogische kwaliteit te
bewaken. Het pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerkster wordt toetsbaar gemaakt. Nieuwe
medewerksters kunnen zich goed voorbereiden wat hun taak is en wat er van hen wordt verwacht.
Iedereen heeft andere opvattingen over en ervaringen met opvoeden. Daarom vindt Yuki & Ko het belangrijk dat u weet
hoe wij over opvoeden denken en dat wij respect tonen voor verschillende opvattingen waarbij Yuki & Ko werkt vanuit een
neutrale grondslag. De pedagogische uitgangspunten vormen de basis voor onze manier van werken. Wat in dit
beleidsplan beschreven wordt is een ideaalbeeld dat wij zoveel mogelijk proberen te benaderen. We hopen op deze wijze
een wezenlijke bijdrage te leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van uw kind.
*Met leidsters wordt pedagogisch medewerkster bedoeld. Met ouders worden ook verzorgers bedoeld.

1.1 Kinderdagverblijf Yuki & Ko

Yuki & Ko is een dagverblijf met 3 stamgroepen. Binnen deze groepen bieden we opvang aan kinderen van 10 weken
tot 4 jaar. We hebben 2 verticale groepen met een maximale aantal van 12 kinderen. En een horizontale groep 3 tot 4
jaar, deze groep heeft 8 kinderen. Gedurende de dag wordt een vaste structuur aangeboden waarin spel, het opdoen van
ervaring, verzorging, voeding en begeleiding een belangrijke rol spelen. Yuki & Ko biedt op alle werkdagen gedurende
het hele jaar1 opvang van 7.30 uur tot 18.00 uur. Het is mogelijk om verlengde opvang af te nemen. Het feit dat de
kinderen in een groep opgevangen worden geeft al aan dat interactie tussen kinderen onderling en tussen kinderen en
leidsters situaties schept die essentieel zijn voor de ontwikkeling van kinderen, situaties die vragen om opvoedkundig
handelen. In het hoofdstuk visie en uitgangspunten zullen we hier nader op ingaan.

1.2 Visie kinderopvang

Ouders maken gebruik van kinderopvang omdat zij werken, studeren of omdat ze voor andere uiteenlopende redenen
kinderopvang nodig achten. Kinderopvang is derhalve niet meer weg te denken uit onze maatschappij en levert een
belangrijke bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling van jonge kinderen .

1.2.1 Het belang van het kind

De kinderopvang legt bij kinderen de basis voor hun ontwikkeling tot evenwichtige leden van de samenleving:
individuen die over voldoende sociale antennes en sociale competenties beschikken. De talenontwikkeling krijgt een
eerste impuls, daar heeft het kind maar ook de samenleving baat bij.
Yuki en Ko is een plaats waar stabiliteit, continuïteit, veiligheid, ruimte voor ontwikkeling en een bij kinderen passende
omgeving geboden wordt. Deze voorwaarden zijn van wezenlijk belang voor het scheppen van optimale
ontwikkelingskansen voor kinderen. Yuki en Ko biedt het kind een sociale omgeving waarin de interactie tussen
kinderen een belangrijke pedagogische waarde heeft. Tevens biedt Yuki en Ko de gelegenheid tot het ontwikkelen
van de persoonlijke competentie, veerkracht, creativiteit en flexibiliteit.
Naarmate de kinderen ouder worden vormt de groep een belangrijk uitgangspunt. Kinderen leren veel van elkaar en
met elkaar; door samen te zijn, samen te spelen, te ontdekken en te ervaren. Deze manier van ‘de wereld ontdekken’
voegt iets toe aan de opvoeding van jonge kinderen en is een extra positieve factor die Yuki en Ko aan kinderen

biedt.

1

met uitzondering van de landelijk vastgestelde feestdagen en twee dagen ter invulling van de werkgever
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Op het moment dat ouders een kind krijgen komen zij voor een aantal keuzen te staan. Eén van die keuze is of zij
zelf fulltime voor hun kind willen zorgen.
Wanneer ouders kiezen voor werkzaamheden buitenshuis, of vanwege de gezinssituatie tijdelijk op zoek zijn naar
ondersteuning, naar een veilige en vertrouwde plaats voor hun kind, kiezen steeds meer ouders voor een
kinderdagverblijf. Hier wordt een omgeving geboden waarin veiligheid, respect voor ieder kind en mogelijkheden voor
ontwikkeling en opvoeding de hoofd ingrediënten vormen. Binnen deze geboden context worden kinderen door
professionele leidsters verzorgd en begeleid, wat ouder een bepaalde mate van zekerheid biedt over kwaliteit van de
geboden opvang. Tevens hebben ouders de garantie op continuïteit van opvang, een gegeven dat zeer geruststellend
is in een vaak druk leven.

1.2.3 Het belang van de maatschappij

In de huidige maatschappij combineren mensen in toenemende mate zorgtaken en werktaken. Enerzijds hebben
maatschappelijke aspecten en emancipatie deze verandering in gang gezet. Anderzijds vraagt de economie om goed
geschoolde mensen en om betaalde arbeid door mannen èn vrouwen. Het is dus voor de maatschappij van wezenlijk
belang om verantwoorde toegankelijke kinderopvang te realiseren en te continueren.
Kinderopvang speelt zowel in signalerende als remediërende zin een belangrijke rol. Als laatste mag niet onvermeld
blijven dat kinderopvang gezien vanuit haar pedagogische waarde zich de laatste jaren heeft weten te ontwikkelen tot
een bijzonder waardevolle aanvulling op de opvoedingsmogelijkheden thuis. Steeds vaker kiezen ouders voor
professionele opvang als verrijking van hun opvoeding van hun kind. Vanuit deze maatschappelijke ontwikkelingen
kan kinderopvang wellicht uitgroeien tot een basisvoorziening van ieder kind.

1.3 De Wet Kinderopvang

De Wet kinderopvang en de toelichting, in werking getreden op 1 januari 2005, telt diverse wettelijke kwaliteitseisen
aan de kinderopvang, waaronder de 4tal opvoedingsdoelen van Marianne Riksen-Walraven. Deze 4
opvoedingsdoelen bieden het kader voor verantwoorde kinderopvang mits hier ook in de praktijk naar gehandeld
wordt. Natuurlijk is het zo dat wij hier in het verleden ook naar gehandeld hebben en inmiddels is deze pedagogische
opdracht voor de kinderopvang, middels de wet, geformaliseerd.
Het Pedagogisch beleidsplan is dan ook voor een groot gedeelte opgebouwd rond deze 4 opvoedingsdoelen. Te
weten:
Het kind het gevoel van emotionele veiligheid bieden.
Het kind de gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties.
Het kind de gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties.
Het kind de kans bieden om zich de waarden en normen “de cultuur”van de samenleving eigen te maken.
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2.1 Pedagogische visie

Kinderen zijn, vanaf de dag dat zij geboren worden, competent om de wereld om hen heen te ontdekken. Zo gaan zij,
al ervarend en onderzoekend, de wereld begrijpen. Dat dwingt ons als opvoeders na te denken en een visie te
hebben over hoe wij die wereld om hen heen willen aanbieden. De kinderen zelf zijn hiervoor van onschatbare
waarde, immers, als wij goed kijken en luisteren, geven zij aan waar hun behoeftes en interesses liggen. Het is dan
aan de opvoeders om deze signalen op te vangen en hierop te reageren. Op deze manier werk je serieus en met
respect voor en met kinderen, ongeacht de leeftijd. En neem je het kind als uitgangspunt voor het pedagogisch
handelen.
Dat kinderen bij een kinderdagverblijf verzorgd worden spreekt vanzelf. Jongere kinderen, met name baby’s, hebben
meer verzorging nodig dan oudere kinderen. De emotioneel veilige omgeving speelt bij baby’s een belangrijke rol. Met
name de individuele verzorgmomenten geven de leidsters de mogelijkheid om individuele aandacht te schenken en
interesse te tonen voor het nog jonge kind. Deze momenten van lichamelijk en sociaal-emotionele interactie zijn een
belangrijke zijn een belangrijke basis voor een baby om zich veilig te voelen en om zich te ontwikkelen Binnen zijn
mogelijkheden.
Als de verzorging alleen uitgangspunt is van het pedagogisch handelen doe je kinderen te kort. Natuurlijk is het
belangrijk dat kinderen gezond en op tijd eten, dat ze tijdig verschoond worden en dat er aandacht is voor persoonlijke
hygiëne ven veiligheid. Maar er is veel meer dat belangrijk is voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Elk kind is
op zoek naar zijn eigen identiteit; wie ben ik en wat hoort bij mij? Dit uit zich in zijn nieuwsgierigheid, zijn energie om
te ontdekken, het zoeken naar mogelijkheden en onmogelijkheden en het opdoen van verschillende ervaringen. Deze
ervaringen en ontdekkingen doen kinderen zelf d.m.v. interactie met andere kinderen, met volwassenen en met hun
omgeving. Met name de interactie tussen kinderen vervult hierin een centrale rol. Kinderen proberen relaties te
ontdekken en onderzoeken, ze gebruiken hiervoor verschillende mogelijkheden in communicatie. De omgeving kan ,
mits ingericht met aandacht voor akoestiek, licht, kleur en indeling, de rol hebben van ‘derde leidster’ of pedagoog. De
leidsters hebben de taak om het gehele proces goed te observeren en kinderen een omgeving en materialen aan te
bieden die passen bij hun beleving. Dat daagt hen uit tot het opdoen van ervaringen, opent de deur tot nieuwe
ervaringen en creëert zo een samenhang in hun wereld die groei en ontwikkeling stimuleert en vormt.
Het kindbeeld
Elk kind is competent en uniek. Dit betekent niet dat een kind alles al kan, maar wel dat het alle instrumenten in huis
heeft om zichzelf en de wereld te leren kennen. Kinderen zijn nieuwsgierig, actief en onderzoekend en willen graag
leren en zich ontwikkelen. Dit houdt in dat de leidster er voor moet waken ‘de al ontdekte’ wereld aan te bieden. Zij
heeft de taak de kinderen te stimuleren, te begeleiden en te ondersteunen zodat kinderen zelf een stapje verder
kunnen gaan.
Visie op opvoeden
Kinderen die gebruik maken van de kinderopvang hebben te maken met meerdere opvoed milieus. Ten 1e thuis,
maar ook het kinderdagverblijf en opa en oma zijn opvoed milieus waarbinnen kinderen zich begeven. De mate
waarin het kind het kinderdagverblijf bezoekt geeft ook de balans aan tussen opvoeden thuis, op het kinderdagverblijf
en evt. familieleden. Anders gezegd; een kind dat het kinderdagverblijf 6 dagdelen bezoekt zal meer van de
opvoeding op het kinderdagverblijf meekrijgen dan een kind dat maar 2 dagdelen een kinderdagverblijf bezoekt. In de
Wet kinderopvang wordt gesteld dat kinderopvang méér is dan alleen de ‘bewaarfunctie’ en wordt (mede)opvoeden
expliciet benoemd als taak van het kinderdagverblijf.
Opvoeden is belangrijk voor het opgroeiende kind, het geeft het kind ondersteuning en stimulering tijdens de
ontwikkeling. Het brengt ordening aan in gewenst en ongewenst gedrag en het stelt het kind in staat zich vanuit een
veilige omgeving te ontplooien.
Opvoeden vindt plaats tussen mensen, waarbij de je actief bent in het scheppen van een sfeer van veiligheid en
vertrouwen. Wij vinden dat het onze taak is kinderen de gelegenheid te bieden om hun natuurlijke nieuwsgierigheid en
leergierigheid te bevredigen, te prikkelen en waar nodig te stimuleren. Respect voor de achtergrond van het
individuele kind met zijn mogelijkheden en onmogelijkheden staat daarbij centraal. Ook de omgeving van kinderen moet
tegemoet komen aan de behoefte om ervaringen op te doen. Volwassenen hebben de taak kinderen daarin te
ondersteunen en te stimuleren, de voorbeeld functie van leidsters is hierbij belangrijk.
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Visie op ontwikkeling
Het kind maakt vanaf zijn geboorte tot aan zijn 4 e jaar een enorme ontwikkeling door. De pasgeboren baby is volledig
afhankelijk van anderen, maar binnen 4 jaar kan het kind zich zelfstandig voortbewegen, leert het begrippen en
regels, leert het spreken, Damen met anderen spelen, zichzelf aan en uitkleden, enz.
Het kind groeit van totale afhankelijkheid tot een grote mate van zelfstandigheid in een kort aantal jaren. Op welke
wijze en in welk tempo die ontwikkeling plaats vindt, verschilt natuurlijk van kind tot kind.
Het is belangrijk om te weten hoe de ontwikkeling in de 1e levensjaren zich over het algemeen voltrekt. De
ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt is sterk bepalend voor de manier waarop de leidster met hem omgaat,
voor haar pedagogische aanpak. De leidsters volgen hoe het kind zich zintuiglijk, sociaal emotionele, motorische en
cognitieve ontwikkeling waarbij een bij kinderen passen de omgeving een belangrijke voorwaarde is.

2.2 Pedagogische doelstellingen

Yuki & Ko vindt het belangrijk dat kinderen in de kinderopvang zich veilig en vertrouwd voelen en dat ze met plezier
van kinderopvang gebruik maken. Yuki en Ko is van mening dat zij naast het opvangen en verzorgen van kinderen
tevens een mede opvoedende taak heeft. Deze opvoedende taak bestaat uit het scheppen en stimuleren van
ontwikkelingsmogelijkheden zowel individueel als ook op sociaal gebied en voor het overbrengen van normen en
waarden. Dit op een manier die kinderen die ruimte geeft de wereld om hen heen, naar eigen tempo in inzicht, te
ontdekken en om zichzelf te kunnen ontplooien en ontwikkelen tot evenwichtige, verantwoordelijke, sociale en actief
denkende mensen.
Yuki & Ko wil, daar waar zij zich zorgen maakt over de ontwikkeling en of het gedrag van het jonge kind, een
signalerende, preventieve en ondersteunende functie vervullen naar kind en ouder. De kinderopvang is de plek bij
uitstek waar mogelijke bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind vroegtijdig ontdekt kunnen worden.
Yuki & Ko stelt zich ten doel om d.m.v.:
Een goede verzorging;
Een doelgericht aanbod van activiteiten;
Een verantwoorde keuze in spel- en ontwikkelingsmateriaal;
De inrichting van fysieke ruimte (groepsruimte, speelplaats en (speel)hal.)
De manier van werken;
De deskundige begeleiding van de leidsters;
elk kind, naar eigen tempo en aanleg, optimale mogelijkheden te bieden tot de ontwikkeling van zijn unieke
kwaliteiten.
Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid (emotionele competentie)
Het bieden van basisveiligheid aan jonge kinderen is essentieel voor de verdere ontwikkeling van het kind. Deze
basisveiligheid berust op 2 pijlers, te weten: vertrouwen in de ander en daardoor ook vertrouwen in jezelf. Indien je
vertrouwen hebt in de wereld om je heen durf je stappen te ondernemen om jezelf en de wereld om je heen verder te
ontdekken. Door deze ontdekkingen en ervaringen in het spel, leer je en ontwikkel je. Yuki & Ko streeft ernaar een
ongedwongen sfeer waarin kinderen, op basis van heldere afspraken, weten waar ze aan toe zijn. Aan de kinderen
wordt structuur en veiligheid geboden. Van leidsters wordt hierbij een sensitief responsieve houding verwacht,
leidsters reageren gevoelig en adequaat op de signalen van kinderen.
Het is belangrijk dat een kind het gevoel heeft “er te mogen zijn” en op anderen te kunnen vertrouwen. Dit ontstaat bij
kinderen in relatie met andere mensen.
Emotionele veiligheid
Individuele gerichte aandacht geven
Structuur bieden
Warmte en genegenheid bieden
Voorspelbaar zijn
Zorgen voor stabiliteit en continuïteit
Veilige en vertrouwde omgeving
De volgende items geven de pedagogische uitgangspunten weer, die ten grondslag liggen aan het creëren van de
veilige vertrouwde omgeving.
• Verticale groep: doordat kinderen van 0 tot 4 jaar in eenzelfde groep verblijven ontstaat er een sfeer en situatie
die bijdraagt aan de veilige en vertrouwde omgeving voor een kind. Hier hebben de kinderen de mogelijkheid om
4 jaar begeleid en verzorgd te worden door dezelfde leidsters. Een vertrouwensband op te bouwen met die
leidsters, steun zoeken bijvoorbeeld bij het afscheid nemen van je papa of mama en je laten troosten bijvoorbeeld
als je gevallen bent en pijn hebt. Maar ook het vertrouwen hebben, als een ander kindje iets doet wat je niet leuk
vind (bijv. duwen of slaan), het te durven vertellen aan de leidster.
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3+ groep: dit is een aanvulling op de verticale groep. Kinderen krijgen ook de mogelijkheid om met
leeftijdgenootjes te spelen, ontdekken en ontwikkelen. Maar blijven wel onder begeleiding van de al bekende
leidsters.
• Het wennen: de start op de dagopvang is van groot belang voor het leggen van een basis van vertrouwen.
Doordat we vaste leidsters hebben is het gemakkelijker om te wennen, de kinderen zien vanaf het begin dezelfde
gezichten. Vooral ook bij het brengen. Dit maakt het afscheid nemen makkelijker.
• Het dagritme: voor houvast en herkenning hanteren wij een vast dagritme.
Als we bijv. met de kinderen een crackertje gaan eten weten ze dat de papa’s en mama’s komen.
• Speciale plek voor baby’s: in een verticale groep zitten kinderen tussen de 0 en 4 jaar. De babyperiode is naast
de startperiode voor de meeste kinderen, ook de periode
waarin bijzondere aandacht nodig is. Baby’s hebben meer verzorging nodig. Tijdens het verschonen en het
voeden geef je extra persoonlijke aandacht aan de baby’s zo leer je de baby’s goed kennen en zij de leidsters
leren de baby goed kennen. Daarom hebben de baby’s tot 1 jaar wanneer mogelijk, een vaste verzorgster, zo
kan er een sterke band opgebouwd worden. En dat zijn de voorwaarden voor veiligheid en vertrouwen voor de
volgende ontwikkelingen binnen de groep. Voor de baby’s hebben we een speciaal hoekje gemaakt, in de lage
box. Zo voelen de baby’s zich veilig maar kunnen volop meekrijgen waar de oudere kinderen mee spelen. Heeft
de baby een rustige omgeving nodig kan hij/zij in de hoge box bij de Ko-groep.
• Relatie tussen groepsleiding en kind: de mate waarin een leidster een kind aanvoelt en er aandacht voor heeft,
bepaalt mede hoe prettig een kind zich voelt in de groep.
Het is belangrijk dat het kind vertrouwd op eigen kracht en vermogen. Als het kind leert door vallen en opstaan en
is niet snel ontmoedigd. Het kind leert zelf problemen op te lossen en onderzoekt haar omgeving. De leidsters
geven de kinderen ook de ruimte om het probleem zelf op te lossen en observeert hoe een kind hier mee
omgaat. Wanneer een kind van de fiets valt zullen we niet gelijk ingrijpen. We kijken eerst of het kind zelf opstaat
en verder fietst. Dan kan het kind de leidster gebruiken als veilig baken en zo nodig zoekt het kind nabijheid en
oogcontact. Als het kind zich erg pijn heeft gedaan en niet verder kan fietsen zullen we naar het kind toe gaan en
het troosten.
Ondersteunen bij ontwikkeling van persoonlijke competenties
Yuki & Ko vindt het belangrijk dat wat er bij kinderen aanwezig is tot optimale ontplooiing te brengen. Dit wordt mede
bepaald door talent en karakter. De leidster houdt rekening met het kind en respecteert het kind als zodanig. Yuki &
Ko biedt een omgeving waar vrij spel en gericht spel mogelijk is waarbij elk kind keuzemogelijkheden heeft. Spel en
ontdekking spelen een belangrijke rol bij het verwerken van emoties en bij de ontwikkeling van allerlei cognitieve- en
sociale vaardigheden. De inlevende leidster, die de juiste middelen en materialen aanbiedt, zonder het initiatief bij het
kind weg te halen, is hierbij van wezenlijk belang.
Bij activiteiten kunnen de kinderen eerst zelf ontdekken hoe het werkt en wat ze kunnen doen. Zo hebben we buiten
boomstammen in verschillende hoogtes, we kijken eerst wat de kinderen hiermee doen. Wel blijven we observeren
dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan. Er zijn kinderen die erop gingen zitten, de oudere kinderen gaan erover
heen lopen en weer andere kinderen gebruiken de kleine boomstammen om een toren te bouwen.
Als we een puzzel maken dan moeten de kinderen het eerst zelf proberen, lukt dit niet dan geven we aanwijzingen
waar een stukje zou kunnen passen maar het kind maakt de puzzel zelf. We hebben verschillende puzzels….. inleg
puzzels voor de kleinste kinderen, plaatjes puzzels voor de oudere kinderen. Vloer puzzels voor als alle kleine
kinderen in bed liggen en er ruimte is om een ander soort puzzel aan te bieden.
Persoonlijke competentie
Observeren
Interactie tussen leidster en kind
Kinderen ruimte bieden
Uitdaging bieden
Diverse aanbod, midden, materialen
Zelfvertrouwen en respect
De benadering door de groepsleiding draagt bij aan het vergroten van het zelfvertrouwen van het kind. Dit gebeurt
door:
• positieve benadering;
• complimenteren;
• gevoel van eigen waarde stimuleren;
• stimuleren om te ontdekken;
• stimuleren van zelfredzaamheid.
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Stimuleren van de ontwikkeling van sociale competenties
Het is voor kinderen belangrijk dat zij een volwaardige plek vinden in de groep. Dat zij vriendschappen sluiten en
onderhouden en dat ze leren communiceren met kinderen en volwassenen. De kinderopvang biedt in deze sociale
context een meerwaarde ten opzichte van thuis en tracht deze zo goed mogelijk te benutten. Samenleven,
samenwerken, samen pret maken en samen ruzietjes oplossen is een essentieel aspect van het verwerven van
sociale competenties. Kinderen leren d.m.v. sociaal spel, rekening te houden met elkaar, rol en taakverdeling te
accepteren, te delen, te letten op elkaar en de beurt te geven en beurt te nemen. De leidsters hebben de taak dit
sociale spel te ondersteunen, te stimuleren, te verstevigen en waar nodig te sturen.
Sociale competentie
Actieve houding bij kinderen
Interactie stimuleren
Samen plezier hebben
Bewust maken van de wereld

Ook de sociale competenties ontstaan in relatie met andere mensen… ‘kijk we doen het samen’.
Bijv. hulp vragen en ontvangen. Bij het aan- en uitkleden kan je goed samenwerken. Het kind weet wanneer hij zijn
armen omhoog moet doen, wat hij zelf kan en waar hulp nodig is.
Oudere kinderen proberen bij ons zelf de kleren uit te doen. We zitten als leidsters wel bij de kinderen zodat ze hulp
kunnen vragen als ze die nodig hebben.
Belangrijk is het gevoel van erbij horen en verbondenheid met familie en met de kinderdagverblijf groep.
*We zingen vaak liedjes in de groep en de kinderen kennen deze liedjes… thuis laten ze horen dat ze de liedjes
kennen. De kinderen zijn blij als papa of mama hen op komen halen. En laten vol trots zien welke werkjes ze hebben
gemaakt of vertellen welke leuke dingen ze gedaan hebben.
*De kinderen mogen helpen met het voeren van Pluisje (konijn) en Bruintje (Cavia) ook mogen ze helpen met
verschonen. Als we een rustig momentje kunnen vinden mogen ze de dieren ook op schoot en aaien. Hierbij moeten
ze leren om rustig te zijn, zachtjes te doen en op hen beurt te wachten.
Kinderen helpen zich normen en waarden, “de cultuur” eigen te maken
Als je bewust met opvoeden bezig bent krijg je te maken met waarden en normen. Belangrijk hierbij is dat je
zelfbewust bent van je eigen waarden en normen om ook een ander te kunnen begrijpen. Bij Yuki & Ko vinden we het
belangrijk om kinderen normen en waarden bij te brengen. Kinderopvang biedt een bredere samenleving dan het
gezin. Kinderen komen in aanraking met andere aspecten van cultuur en diversiteit die onze samenleving kenmerken.
Het feit dat kinderen samen met andere kinderen in een groep zijn, biedt kinderen een aanvulling op de gezinssituatie.
In een groep doen zich veel ‘leermomenten’ voor, bijv. bij conflicten tussen kinderen, bij verdriet of pijn. Het
(voorbeeld) gedrag van de leidster speelt een zeer belangrijke rol bij de morele ontwikkeling van kinderen, maar
worden ook door kinderen gekopieerd in hun eigen gedrag naar andere kinderen en volwassenen.
Het gaat hierbij om algemeen geaccepteerde waarden en normen zoals samen delen, elkaar helpen, verantwoordelijk
zijn voor elkaar en je omgeving, meehelpen, niet tegen elkaar schreeuwen, etc.
Waarden, normen en cultuur
Benoemen en waarderen van verschillen (en overeenkomsten)
Vragen altijd beantwoorden
Omgangsvormen leren
Uitleg geven aan de wereld die kinderen ontdekken
Respect en waardering tonen
Jonge kinderen willen hun wereld snappen: hun sociale wereld, hun gevoelswereld en de natuur. Ze verruimen hun
wereld door nieuwe dingen te ontdekken. Begrijpen en benoemen van emoties en bedoelingen bij verzorgen en
samenspelen. Boos, blij, verdrietig, moe, pijn, nodig moeten plassen, mee willen doen, niet mee mogen doen. Het is
daarom belangrijk dingen te benoemen en antwoord te geven op de vragen.
*Kinderen moeten bij ons eerst een hun bekertje drinken leegdrinken voor ze een 2 e boterham krijgen. Hierbij wordt
echter wel gekeken of het haalbaar is voor het kind het drinken op te krijgen. Er wordt gekeken naar de hoeveelheid
drinken en of het kindje alles lust.
*Kinderen worden gestimuleerd om samen te spelen, iedereen mag meespelen. Ook als een kindje niet mee mag
doen gaan de leidsters een manier zoeken waardoor ook dit kindje mee mag spelen.
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2.3 Pedagogische uitgangspunten

De leidster
Bij Yuki & Ko wordt van de leidsters een beroepshouding verwacht, waarbij de nadruk ligt op observeren ( kijken en
luisteren), ondersteunen en aanmoedigen van kinderen in hun ontwikkeling, dit alles met respect voor elk uniek kind
en de groep.
De leidster is degene die uitvoering geeft aan het pedagogisch beleid in haar werk met de kinderen bij Yuki & Ko. Zij
is hierin de belangrijkste factor.
Het in de praktijk brengen van de pedagogische visie en doelstellingen vraagt dan ook om belangrijke pedagogische
competenties naast de basiskennis inzake de ontwikkeling van kinderen, verzorging, gezonde voeding en hygiëne.
Pedagogische competenties van de leidster;
- Een positieve houding en een positieve benadering van kinderen.
- Een sensitieve en responsieve houding; goed kijken en luisteren naar kinderen om het kind te leren kennen
en begrijpen om zodoende adequaat en met gevoel op het kind te kunnen reageren.
- Praten en uitleggen op het niveau van kinderen; vertellen wat je doet en ziet.
- Het kind ondersteunen in gedrag dat gericht is op het uitbreiden van ervaringen en activiteiten en daarbij
aansluiten bij wat ze al kunnen en begrijpen.
- Actieve, stabiele en ongedeelde aandacht aan kinderen kunnen geven
- Respect hebben voor de interactie tussen kinderen zonder de interactie van volwassene.
- Uitspreken en laten merken van waarderingen en positieve gevoelens over kinderen.
- Besef en bewustzijn van je rol en van je voorbeeldfunctie voor kinderen, zowel in het omgaan met de kinderen
als met de collega-teamleden en andere volwassenen.
- Openstaan voor andere ideeën, andere culturen en religies, respect voor de diversiteit van kinderen, ouders
en elkaar.
- Kunnen reflecteren op het eigen werk en eigen handelen; het waarom en ‘waarom zo’ ter discussie durven en
kunnen stellen. Feedback kunnen geven en ontvangen, vanzelfsprekendheid kunnen loslaten. Durven en
kunnen veranderen.
- Flexibel en creatief zijn: mogelijkheden zien en benutten, zowel gericht op kinderen, ouders en collega’s
- Om kunnen gaan met huisdieren en de verzorgende taken die hierbij horen.
Specifieke pedagogische vaardigheden bij baby’s:
- goed luisteren en kijken
- oog hebben voor het unieke van elke baby
- met je volle aandacht bij de baby zijn
- geduld, de baby de tijd geven om te reageren
- zeggen wat je doet en benoemen wat je ziet
Specifieke pedagogische vaardigheden bij dreumesen en peuters:
- respect voor de autonomie van het kind: ruimte geven
- emotionele ondersteuning bieden
- structuur bieden en grenzen stellen
- begeleiden van interacties tussen kinderen
De kinderen
De kinderen van de groep vormen samen een belangrijk aspect als het gaat om veiligheid vertrouwen en sociale
ontwikkeling. Kinderen ontlenen veiligheid en vertrouwen aan elkaar en kinderen leren van elkaar. Een stabiele groep
zonder al te veel wisselingen draagt hiertoe bij. In de groep leren kinderen dat hun gedrag consequenties heeft voor
henzelf en voor anderen en ervaren de kinderen het plezier van wat je samen kun beleven. Kinderen leren rekening te
houden met elkaar en ervaren de diversiteit die de verschillende kinderen in de groep met zich mee brengen.
De omgeving
Het gebouw, de inrichting en de buitenruimte bepalen voor een groot gedeelte het spel en het gedrag van de
kinderen. De omgeving die Yuki & Ko wil bieden is gebaseerd op onze pedagogische visie en doelstellingen. Dit wil
zeggen dat wij een voor de kinderen passende omgeving aanbieden waarbij zowel activiteit, rust, veiligheid en
uitdaging geboden wordt.
De omgeving binnen
Het gebruik van de ruimte als pedagogisch middel om een vertrouwd, uitdagend en veilig gevoel te creëren verschilt per
leeftijdscategorie. Baby’s vragen een andere manier van geborgenheid dan een oudere peuter. Belangrijke aspecten waar
we op letten zijn rust en harmonie in kleurgebruik, materiaal, verlichting en geluidsniveau maar ook meubilair,
spelmaterialen, indeling, functionaliteit en inrichting van de ruimte zijn aspecten waar Yuki & Ko aandacht voor heeft.
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De groepsruimte
De groepsruimte is die ruimte waar het kind zich gedurende de dag het meest bevindt, ook wel de zogenoemde
stamgroep. Het is zijn veilige ’plek’. Vanuit deze ruimte vinden er allerlei activiteiten plaats zoals spelen, eten en
drinken, knutselen, slapen en feestvieren. Het is belangrijk dat er over de inrichting van groepsruimten is nagedacht.
Deze sluit aan bij de pedagogische visie van Yuki & Ko. In de pedagogische visie stellen wij dat een kind de
mogelijkheid moet worden geboden om, in eigen tempo, zo breed mogelijke ervaringen op te doen en ontmoetingen
te hebben. Het ligt dan ook voor de hand om de groepsruimte een uitdagende ruimte te laten zijn waar veel ontdekt
kan worden. Ook dienen kinderen de keuze te hebben om samen te spelen of zich juist liever af te zonderen. Dit
voorkomt dat kinderen gaan ’zwerven’ of elkaar letterlijk en figuurlijk voor de voeten lopen. De groepsruimte moet dus
gevarieerd ingericht zijn. Dit wordt gedaan door middel van het creëren van herkenbare activiteitenplekken. Deze
hoeken of eilandjes hebben een bepaalde functie. Omdat kinderen uiteenlopende ontwikkelingsstadia doorlopen is het
van belang om verschillende hoeken en ruimten te hebben. Het is voor kinderen van belang te herkennen welke
functie een bepaalde activiteitenplek heeft en dat het speelgoed en materiaal hier op zijn afgestemd
Het is belangrijk dat kinderen in de gelegenheid worden gesteld zelf keuzes te maken in hun spel.
*We hebben in de groepen een poppenhoek, een leeshoek met kleine stoeltjes, een babyhoek en een speel/autohoek.
Derhalve moet de groepsruimte voor kinderen herkenbaar en overzichtelijk zijn waarbij de kinderen zelfstandig speelgoed
of materialen kunnen pakken en ook weer kunnen opruimen. Het op ooghoogte en reikwijdte beschikbaar stellen van
speelgoed en middelen en materialen is daarbij essentieel. Het spreekt voor zich dat materiaal en speelgoed waarbij
volwassen begeleiding noodzakelijk is niet vrij toegankelijk is voor kinderen.
*Speelgoed waarbij kinderen eerst moeten vragen of ze ermee mogen spelen, zoals de kassa met muntjes staan hoger in
de kast. Daar kunnen ze zelf niet bij. Puzzels staan in een afgesloten kast die kinderen zelf open kunnen maken en met
toestemming van de leidsters mogen ze zelf een puzzel uitzoeken en pakken. Met deze puzzel moeten ze aan tafel gaan
zitten om ze te maken.
We maken afspraken over het gebruik van de ruimte zodat kinderen weten waar ze aan toe zijn en wat er kan en mag.
We hebben regels over de fysieke veiligheid om ongelukken te voorkomen.
*Er mag bijv. niet gerend worden in de groep. ‘Loopspeelgoed ‘waar een touwtje aan zit moeten onderin de kast
opgeruimd worden zodat het niet bij iemand op het hoofd kan vallen.
Kinderen hebben gedurende de dag behoefte aan rust en activiteit. Kinderen moeten de mogelijkheid hebben zich terug te
trekken op een rustig plekje. Voor baby’s geldt dat zij in de groepsruimte een plek hebben waar zij ongestoord kunnen
oefenen in hun motorische vaardigheden. Dit betekent dat baby’s een eigen plek hebben, met een semi harde ondergrond
waar ze kunnen rollen, kruipen en de mogelijkheid hebben zich op te trekken.
*Baby’s kunnen spelen in de grondbox. Hier kunnen ze alles overzien en toch veilig spelen. Aan het hekje kunnen ze zich
optrekken tot staan.
*Bij de voeding stoelen kunnen de baby’s op rustige momenten op het kleed spelen.
De speelhal en aangrenzende ruimten
Yuki & Ko beschikt over een (speel)hal. Deze speelhal heeft een duidelijk toegevoegde waarde en blijkt inmiddels
onmisbaar als het gaat om de pedagogische waarde van de omgeving voor de kinderen. Het biedt Yuki & Ko de
mogelijkheid om de kinderen een gevarieerd aanbod van activiteiten aan te bieden waardoor flexibiliteit, differentiatie
en uitdaging mogelijk zijn. Zo zal de speelhal gebruikt worden voor motorische bewegingsactiviteiten met de groep
zoals zang en dansactiviteiten en ook wordt de hal gebruikt voor extra speelruimte zodat de kleine kinderen rustiger in
de groep kunnen spelen en de grotere kinderen fijn in de hal kunnen spelen.
De speelhal kan ook een gezamenlijke functie hebben. Feesten en vieringen kunnen door alle kinderen van Yuki & Ko
in deze ruimte gevierd en beleefd worden en het biedt ouders de mogelijkheid om samen te komen. En de speelhal
wordt gebruikt voor extra speelruimte voor de 3+ groep.
Verder is er de mogelijkheid om bij de peutergroep/bso-hal te spelen. Deze hal is nog ruimer en daar kunnen de
kinderen rennen en fietsen.
Een plek om te slapen
Yuki & Ko beschikt over meerdere slaapkamers waar kinderen ongestoord kunnen slapen. Ieder kind heeft een vast
bed om te slapen. Slaapkamers zijn rustige, goed geventileerde ruimten waarbij de leidster mogelijkheden heeft om
toezicht te houden. De slaapkamers grenzen aan de groepsruimte zodat de slapende kinderen dichtbij liggen. De
kinderen kunnen evt. in het buitenbed slapen deze staat op een overzichtelijke plaats in de buitenruimte. Ouders
geven toestemming om hun kind in dit buitenbed te laten slapen.
Een plek om te wassen en te plassen
Yuki & Ko beschikt over sanitaire faciliteiten. Kinderen kunnen zelf naar het toilet gaan of worden daarbij geholpen
door de leidster. De wasbakken hangen op kinderhoogte zodat alle kinderen zelfstandig hun handen kunnen wassen.
Kinderen worden verschoond op de daarvoor beschikbare aankleedtafels. Indien kinderen hier aan toe zijn mogen ze
zelf, middels een trapje op de aankleedtafel klimmen. Verder heeft Yuki & Ko een douche, als kinderen erg smerig zijn

Pagina 11 van 36

Pedagogisch beleid Yuki & Ko

januari 2018

door ontlasting of door het buitenspelen en wanneer er andere redenen zijn, hebben we de mogelijkheid om de
douche te gebruiken. Evt. kan er een badje onder geplaatst worden waar een kind in kan zitten.
De omgeving buiten
Yuki & Ko heeft een ruime buitenruimte. Buitenspelen vinden we erg belangrijk voor kinderen. Het komt tegemoet aan
de bewegingsdrang die kinderen hebben waardoor zij hun energie kwijt kunnen en de lichamelijk ontwikkeling
gestimuleerd wordt. Tevens is het gezond om in de buitenlucht te zijn. De omgeving buiten moet de kinderen uitdagen
tot fantasierijk (samen)spel, onderzoek en bewegen. De volgende aspecten zijn hierbij van belang:
- Voldoende vierkante meters, gemiddeld 10 m2 speelruimte per kind met een wettelijk minimum van drie m2.
- Plekken met zonlicht, plekken met schaduw.
- Naast een glad oppervlak zoals bijvoorbeeld tegels, diverse natuurlijke ondergronden zoals gras, houtsnippers, zand
en aarde.
*Bij Yuki & Ko hebben we tegels, gras, een tuin met planten, een zandbak, boomstammen om op te klimmen/zitten,
een looptunnel en een glijbaan met klimwand en een natuurtuin waar we aardbeien, wortels, tomaatjes e.d. planten.
Verder hebben we een aparte fietsgedeelte zodat de kleinere kinderen op een andere plek rustig en veilig kunnen
spelen/kruipen.
- Niveauverschillen.
- Natuurlijk beplanting, met bosjes en struiken.
- Beschutte, afgeschermde plek voor baby’s. *Deze creëren we meestal op het gras op een kleed (onder het
zonnedoek bij zonneschijn).
- Een goede afsluitbare zandbak.
- Uitdagende speeltoestellen. *Yuki & Ko heeft een glijbaan, klimwand, looptunnel, speelhuisje met daarin een klein
keukentje, we hebben fietsjes, kloslopen, skippyballen, ballen groot en klein,bouwblokken etc.
- Mogelijkheden om je te kunnen ’verstoppen’.
- Eventueel mogelijkheden om ’binnen naar buiten’ te halen door middel van een overkapping waaronder een
keukentje gerealiseerd is naast de zandbak.
- Veilige omheining.
Activiteiten, materialen en middelen
De leidster biedt de kinderen activiteiten aan. Deze activiteiten passen bij de leeftijd, de ontwikkeling en de interesses
van het kind. De leidster biedt deze activiteiten zowel aan individuele kinderen als aan de groep aan. Bij de activiteit
gaat het niet zozeer om het eindproduct, maar om het plezier dat het kind beleeft tijdens de activiteit. De activiteiten
dragen bij aan de stimulering van de ontwikkelingsgebieden van het kind. De leidster biedt daarom voldoende variatie
aan waardoor deze verschillende gebieden tijdens het spelen tot hun recht kunnen komen, zowel binnen als buiten.
Bij Yuki & Ko staan de volgende activiteiten , middelen en materialen centraal om de ontwikkeling van het kind te
stimuleren:
Beeldende activiteiten
Bij Yuki & Ko krijgt het kind de kans om met verschillende materialen te experimenteren. Baby’s worden gestimuleerd
verschillende materialen te betasten, *de baby’s spelen met houtenblokjes, plasticblokjes, kartonnen-, plastic- of
stoffenboekjes. Verder zijn er speeltjes met en zonder geluidjes en een babygym. Zodra het kind niet meer alles in zijn
mond stopt, kan het spelen met water, zand, klei en vingerverf.
Voor de peuter is het experimenteren met verschillende materialen van belang. Zo ontdekt en leert het kind. Het is
belangrijk peuters te laten experimenteren zonder vooropgesteld plan. Zo doet tekenen en schilderen vooral een
beroep op bewegingsexpressie en fantasie. Het kind speelt al tekenend en fantaseert telkens nieuwe vormen zonder
na te hebben gedacht over een ’eindproduct’. *Er is de mogelijkheid om te verven met of zonder kwarst, met
duploblokjes of met sponsjes. We kunnen plakken met snipperpapiertjes, stickers, vormen/figuurtjes van papier. Ook
kunnen ze zelf knippen en het uitgeknipte op te plakken. De kinderen kunnen tekenen of kleuren met stiften, krijt of
potloden. Verder hebben we ook klei om met of zonder materialen mee bezig te zijn.
Bewegingsactiviteiten
Er is voor kinderen voldoende ruimte om zich te bewegen. De leidster zorgt ervoor dat de baby voldoende kan
bewegen en gestimuleerd wordt te rollen, te draaien en te kruipen. Met de oudere kinderen worden volop
bewegingspelletjes gedaan die de motoriek stimuleren *zoals balspelletjes met grote of kleine bal en poortjes golf,
dansspelletjes met bijv. k3 muziek en bewegingspelletjes zoals kringspelletjes, zowel binnen als buiten.
Taalactiviteiten
Yuki & Ko heeft een gevarieerd aanbod van boeken die regelmatig met de kinderen gelezen worden. *Op dinsdag en
donderdag ochtend beschikken we over een voorlees oma. Kinderen worden ook in de gelegenheid gesteld zelf
boekjes te ’lezen’. Samen zingen, rijmpjes en opzegversjes en luisterspelletjes worden regelmatig met de kinderen
gedaan waarbij veelal nieuwe begrippen en woorden geïntroduceerd worden. Tevens benoemt de leidster wat ze doet
en ziet en voegt zij taal toe. Bij het spel van kinderen vertelt zij regelmatig iets aan de kinderen en geeft zij kinderen
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ook de mogelijkheid zelf iets te vertellen. Daarmee ondersteunt de leidster de interactie tussen leidster en kind en
tussen kinderen onderling.
In 2016 hebben alle leidsters de Tink cursus, taalinteractie met kinderen succesvol afgerond.
Muzikale activiteiten
In de groep wordt muziek gemaakt, baby’s luisteren graag naar muziek en zodra zij kunnen zitten nemen ze deel aan
zangspelletjes. De peuters zingen zelf liedjes, bewegen erop en spelen samen. Regelmatig wordt er met
muziekinstrumenten gespeeld of maken de kinderen zelf muziekinstrumentjes.
Met de radio en cd op de groep wordt selectief omgegaan. Hiervan gebruik wordt gemaakt bij een gerichte muzikale
activiteit.
Cognitieve activiteiten
Er worden spelletjes aangeboden waarbij de nadruk ligt op verschillende begrippen zoals groot, klein, boven onder
etc. Er wordt gewerkt met vormen, kleuren, puzzels, gezelschapspelletjes en thema’s voor knutselwerkjes.
Creatieve fantasieactiviteiten
De kinderen kunnen gebruik maken van diverse verkleedkleren en zo in de huid van een ander kruipen. Er wordt met
handpoppen en poppenkastpoppen gespeeld en er wordt in de kring of in een klein groepje aandacht besteed aan
geleide fantasiespelletjes en expressie.
Naast al deze activiteiten vinden we het belangrijk dat er ’open’ materiaal aanwezig is, materiaal dat mogelijkheden
biedt voor exploratie, rollenspel, imitatiespel, creativiteit en expressie. Voorbeelden hiervan zijn de huis-tuin-enkeukenhoek spullen, kosteloze materialen, expressiemateriaal, natuurlijke materialen zoals zand, water en klei maar
ook niet voorgeprogrammeerd constructiemateriaal zoals blokken.
Activiteiten buiten
Voor kinderen is het belangrijk aan activiteiten buiten deel te nemen. Door het lichamelijk beleven en ervaren van
(grenzeloze) ruimte ontwikkelt het kind onder meer zijn cognitieve, wiskundige vermogen. Door buitenspelen wordt het
centrale zenuwstelsel geprikkeld waardoor een kind op den duur minder struikelt en valt. Buiten maakt een kind
vitamine D aan en zo zijn er nog meer argumenten om veel naar buiten te gaan met de kinderen. Buiten zijn de
ervaringen anders dan binnen. Verandering van licht, geluid, omgeving en mogelijkheden draagt daar toe bij. Het is
belangrijk dat leidsters zich af blijven vragen of de binnen activiteit wellicht ook buiten kan! *Zelfs als het regent gaan
we wel eens naar buiten, dan hebben we parapluutjes.
Activiteiten buiten Yuki & Ko, in de buurt
Het komt voor dat kleine groepjes kinderen, onder begeleiding van de groepsleidster, zich buiten het kindercentrum
begeven. Hierbij kan worden gedacht aan een boodschap doen, naar de kinderboerderij, samen een eindje wandelen
en zo meer.
Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen zijn de volgende afspraken van belang:
-

Er wordt uitgegaan van drie of vier kinderen per groepsleidster. De grootte van de groep is afhankelijk van
o.a. de leeftijd van de kinderen die mee gaan ( of bijvoorbeeld: zijn het drukke of juist rustige kinderen,
kunnen ze al zelf lopen etc.).
Er gaan altijd minimaal twee groepsleidsters met de groep mee (een stagiaire is boventallig en kan dus niet
verantwoordelijk voor de uitvoering worden gesteld).
De kinderen worden voorbereid op het uitstapje, er wordt van te voren besproken waar ze naar toe gaan.
Voordat het kindercentrum verlaten wordt, worden er met de kinderen duidelijke afspraken gemaakt over de
wijze waarop het uitje verloopt: op de stoep blijven, bij de groep blijven, nooit zomaar een straat oversteken,
de buggy vasthouden, handjes vasthouden (indien nodig) etc.
De groepsleidster let erop dat de kinderen goed bij de groep blijven.
Kinderen die nog niet zo goed of niet zo ver kunnen lopen gaan mee in een wandelwagen.
De leidster is constant alert op de veiligheid van de kinderen.
De leidster heeft een mobiele telefoon bij zich.
Op Yuki & Ko wordt genoteerd welke kinderen zich buiten het pand bevinden.
Als een kind het moeilijk vindt om (voor het eerst) een uitstapje te maken dan besteden we hier speciale
aandacht aan zodat het kind zich op zijn gemak voelt.
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Alleen die kinderen gaan mee waarvan de ouders middels een ingevulde en ondertekende
toestemmingsverklaring kenbaar hebben gemaakt dat het deelnemen aan uitjes buiten het kindercentrum
geoorloofd is.

2.4 Voorwaarden en uitgangspunten

Veiligheid en gezondheid
Het is voor kinderen uitermate belangrijk om op te groeien in een veilige en gezonde omgeving.
Bij Yuki & Ko wordt jaarlijks de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd. Aan de hand van deze
inventarisatie word in kaart gebracht hoe Yuki & Ko maatregelen heeft genomen om de veiligheid en gezondheid van
kinderen en medewerkers te garanderen. Eventueel worden er naar aanleiding van deze inventarisatie
verbetervoorstellen gedaan welke in een plan van aanpak worden vertaald.
Ongelukjes zitten in een klein hoekje en waar kinderen spelen gebeuren er wel eens ongelukjes. Dit is niet te
voorkomen. We proberen om deze ongelukken zoveel mogelijk te beperken. Toch moeten we waakzaam zijn om te
voorkomen dat kinderen niet meer kunnen ontdekken en uitproberen. Uitdaging voor kinderen is pedagogisch gezien
heel waardevol en belangrijk voor de ontwikkeling.
Gezondheidsopvoeding
Het begrip gezondheid is veelomvattend; we onderscheiden lichamelijke en geestelijke gezondheid. Beide domeinen
zijn onderling verweven. Een gezonde leefstijl bevordert beide vormen van gezondheid. Gezondheidsopvoeding
betreft het stimuleren van gezond gedrag bij kinderen. Je kunt daarbij denken aan gezonde voeding, beweging, zorg
voor en besef van je lichaam en een gezonde omgeving. ‘Jong geleerd, oud gedaan’ is van toepassing omdat het
gaat om het ontwikkelen van een aantal gezonde gewoontes. Deze taak wordt expliciet genoemd in de Wet
Kinderopvang: Men dient opvang te bieden die “bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind.”
De gezonde kinderopvang brengt kinderen het besef van hun lichaam bij. Door de verantwoordelijkheid voor hun
lichaam geleidelijk bij kinderen te leggen, wordt een gezonde leefstijl een persoonlijke competentie. Het bevorderen
daarvan is één van de basisdoelen van de kinderopvang.
Yuki & Ko leert kinderen voor hun lichaam te zorgen en leert kinderen in een uitdagende omgeving de mogelijkheden
van hun lichaam te ervaren; door risico’s te nemen en spanning te ervaren, leer je waar de grenzen van je lichaam
liggen.
Yuki & Ko leert kinderen bovendien een bijdrage te leveren aan een gezonde omgeving door hen gezonde gewoontes
te laten ontwikkelen; hand voor je mond als je hoest, handen wassen na de wc, samen met de kinderen de
groepsruimte opruimen en schoonhouden.
De benadering vanuit de persoonlijke competenties van kinderen schaart gezondheidsopvoeding onder te ontwikkelen
vaardigheden van kinderen. Kinderen ontwikkelen deze competentie in en met hun omgeving. De groepsleidster heeft
hierbij een voorbeeldfunctie, zij leeft als het ware een gezonde leefstijl voor.
Protocollen en werkinstructies
Binnen Yuki & Ko gaan werken we met protocollen en werkinstructies, onder meer ten aanzien van de veiligheid en
gezondheid van kinderen. Protocollen en werkinstructies geven de medewerkers duidelijke handvatten en richtlijnen
inzake het handelen ten aanzien van:
Medisch handelen
Veiligheid en gezondheid
Veilig slapen
Kinderen en hoofdluis
Vermoeden van kindermishandeling, meldcode en meldplicht
Beroepshouding (beroepscode)
Omgaan met privacy van kind en ouder
Deze protocollen zijn, daar waar nodig, getoetst aan wet- en regelgeving en worden tweejaarlijks getoetst op
inhoud en uitvoerbaarheid en aan de hand van deze evaluatie mogelijk bijgesteld.
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3. Het kind staat centraal
3.1 De ontwikkeling van het kind van 0-4 jaar

Vanaf de geboorte tot het bereiken van de vierjarige leeftijd maakt het kind een enorme ontwikkeling door. Het is
belangrijk om kinderen te ondersteunen en te stimuleren in de ontwikkelingsfase waarin zij zich bevinden. Een baby
vraagt hierbij een andere benadering dan een peuter.
Mentor
Ieder kind heeft een mentor.
De leidster die de vaste verzorgster is van de baby zal 4 jaar lang de mentor van het kindje zijn. De mentor zal het
contact met de ouders onderhouden (in ieder geval tot 1 jaar). Zij zal de ontwikkeling van het kindje in de gaten
houden. De jaarlijkse observaties schrijven en evt. een gesprek hierover met de ouders hebben.
Wanneer een kindje overgeplaatst wordt naar een andere stamgroep of naar andere opvangdagen kan het zijn dat het
kindje van mentor wisselt.
Is het kind 3 jaar en gaat hij/zij naar de 3+ groep, dan zal het kind ook een andere mentor krijgen.
De leidsters zullen onderling overdracht doen, mondeling en via het dossiermapje van het kind. In dit mapje zitten alle
observatieverslagen, alle toestemmingsformulieren, alle medicijnverklaringen, enkele leuke foto’s en werkjes in van
de voorgaande jaren.
De baby
Als een baby geboren wordt heeft hij alles in zich om zich te ontwikkelen tot een volwaardig mens. Deze ontwikkeling
wordt in gang gezet door emotionele ondersteuning, verzorging en stimulans van buitenaf. Een kind dat opgroeit in
een stimulerende omgeving zal zich dan ook beter ontwikkelen.
De ontwikkeling van een baby gaat erg snel. Op het gebied van de motoriek ontwikkelt de baby in het eerste jaar zijn
vaardigheden zoals hoofd optillen, rollen, draaien, optrekken, zitten en kruipen. Tevens grijpt een baby om zich heen,
gaat voorwerpen pakken en betasten en is gericht op zijn directe omgeving. Op het kindercentrum heeft de baby
voldoende, veilige ruimte om te kunnen te bewegen. Deze ontwikkeling wordt gestimuleerd door de leidster, zij speelt
met de baby en communiceert met de baby.
De zintuigen van de baby zijn na de geboorte direct actief. De zintuigen zorgen voor de eerste contacten met de
wereld om hem heen. Kijken, voelen, ruiken, horen, proeven. Op het kindercentrum spelen wij hier actief op in. De
leidster maakt veel lichamelijk contact met de baby en knuffelt de baby regelmatig. Met name de
verzorgingsmomenten, zoals voeden en verschonen zijn pedagogische momenten met baby’s. Tijdens deze
momenten geeft de leidster haar onverdeelde aandacht aan de baby en een sensitief responsieve houding is hierbij
noodzakelijk.
De baby ontwikkelt zich ook op cognitief niveau. Door een gevarieerde omgeving en een actief aanbod leert de baby
onderscheid te maken en verbanden te leggen. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van het leren en de taalontwikkeling.
Door met baby’s te praten en te zingen, krijgt de baby de kans om geluidjes te maken, te luisteren en te oefenen in
taal.
De kinderen van 9 maanden en jonger worden door zo min mogelijk verschillende leidsters verzorgd. Iedere baby
krijgt maximaal twee leidsters ”toegewezen” als vaste leidster. Deze leidsters
verzorgen de baby zoveel mogelijk of dragen zorg voor overdracht van de verzorging op een invalster. Een baby
wordt per dag zoveel mogelijk door één groepsleidster gevoed, verschoond, in en uit bed gehaald, geknuffeld e.d. Op
deze manier is er overzicht over hoe het gegaan is die dag. Een van de leidsters wordt de mentor van de baby.
Na negen maanden wordt er afgebouwd en komen er meer verzorgers per dag in beeld, bijvoorbeeld iemand anders
die de boterham geeft. Rond de 9de maand zijn de meeste kinderen er aan toe om de wereld om hen heen meer te
verkennen. In die groter wordende wereld past ook het vergroten van het aantal verzorgers per dag. Kinderen nemen
dan zelf ook meer initiatieven om andere volwassenen te benaderen. Bovendien voorkomt meerdere verzorgers per
dag rond de 9de maand dat kinderen in de groep eenkennig worden.
Voor elke baby wordt het slaap-, waak- en voedingsritme schriftelijk bijgehouden. Ouders krijgen die informatie mee in
de schrijfmap.
De baby's worden al snel bij het groepsgebeuren betrokken, door ze op schoot te nemen.
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De dreumes
Zodra een baby gaat lopen spreken we van een dreumes. Een dreumes gaat lopen, rennen en klimmen. Dit gebeurt
nog wel met vallen en opstaan. Hij is erg actief en kan steeds beter kleine handelingen uitvoeren. De leidster biedt
gerichte activiteiten aan zowel op het gebied van bewegen als ook activiteiten zoals bouwen met blokken, samen een
grote puzzel maken etc.
De zintuigen van de dreumes ontwikkelen zich steeds verder. Op het kindercentrum krijgt de dreumes de kans om
met allerlei zintuiglijk materiaal te oefenen en te spelen. Het ontdekken en ervaren staat hierbij centraal. In deze
periode ontwikkelt de dreumes voorkeuren voor bepaalde smaken en geniet van muziek en bewegingspelletjes. De
dreumes leert meer woordjes, begint twee-woordzinnetjes te spreken en vind eenvoudige prentenboeken lezen erg
leuk. De dreumes doet al graag mee op de groep. De leidster stimuleert hem tot meezingen, meeluisteren en
meepraten in de groep.
De dreumes geniet van spelen op de groep, hij kijkt naar andere kinderen, speelt naast andere kinderen en bemoeit
zich soms met andere kinderen. De dreumes is nog erg op zichzelf gericht en vindt zichzelf het middelpunt van de
wereld. De leidster stimuleert het spelen tussen dreumesen en andere kinderen.
De peuter
Een belangrijk aspect van de peuter is zijn persoonlijkheidsontwikkeling. De uitdrukking “ik ben twee en ik zeg nee” is
echt van toepassing op de jonge peuter. De peuter bevindt zich in de koppigheidsfase. De peuter ontdekt zijn eigen
wil en onderzoekt de grenzen van wat wel en niet mag en kan. De leidster geeft de peuter de ruimte om deze grenzen
te ontdekken, bijvoorbeeld bij het buitenspelen en stelt tevens grenzen aan wat hij wel en niet kan waarbij zij het kind
centraal zet. De peuter groeit ook sterk in deze periode. Hij kan al goed lopen, rennen, klimmen, fietsen en dansen.
Hij leert tekenen en ontwikkelt diverse creatieve vaardigheden. De leidster stimuleert deze creatieve ontwikkeling en
benadrukt dat beleving van de activiteit belangrijker is dan het eindproduct. Hierdoor wordt de motivatie en het
zelfvertrouwen van de peuter versterkt.
De peuter is nieuwsgierig, stelt veel waaromvragen en bouwt een fantasiewereld met eigen regels en wetten. Daarin
past op een gegeven moment een ander kind en zo ontstaan de eerste vriendschappen en het samenspel tussen
meerdere kinderen. Als een peuter bijna vier jaar wordt kan hij zich goed uitdrukken, is leer- en leesgierig en neemt hij
actief deel aan groepsactiviteiten. De leidster stimuleert het kind om geconcentreerd een activiteit te doen en deze af
te ronden. Dit doet zij door aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind, een rustige omgeving te creëren en hem
te complimenteren voor zijn inspanningen en zijn gedrag. Het is belangrijk om ook de oudere peuter genoeg uitdaging
en vernieuwing te bieden die aansluiten bij zijn ontwikkelingsbehoefte. Met name deze oudere peuters missen nog
wel eens de uitdaging in de periode voorafgaande aan de basisschool. Derhalve heeft de oudere peuter iets meer
nodig. De leidster zorgt ervoor dat de oudere peuter kleine “taakjes” krijgt die hij zelfstandig mag uitvoeren met een
bepaalde mate van eigen verantwoordelijkheid. De leidster biedt activiteiten aan die iets van de peuter vragen en daar
waar mogelijk kan de oudere peuter wellicht al eens meespelen met de jongste BSO kinderen zij zijn gevestigd in
dezelfde locatie. De leidster zorgt hierbij voor een warme mondelingen overdracht naar de BSO leidster.

3.2. Relatie kind - groepsleiding

Voor het gevoel van veiligheid is het belangrijk dat het kind een relatie met één of meerdere groepsleidsters kan
opbouwen. Om een relatie op te bouwen is het van groot belang dat de
groepsleiding het kind goed leert kennen. Hierbij zijn de ouders onmisbaar, zij kennen hun kind immers het beste.
Informatie van hen is niet alleen in de beginperiode noodzakelijk, maar tijdens de hele verblijfsperiode op de
dagopvang.
Door middel van persoonlijk en schriftelijk contact kunnen ouders en groepsleiding de opvoeding en begeleiding van
het kind op elkaar afstemmen. Een goede relatie wordt mede opgebouwd door een kind persoonlijke aandacht te
geven. Die aandacht bestaat uit knuffelen, lichamelijke verzorging, samen spelen, samen lachen en begrip bij pijn,
verdriet en onmacht.
Ieder kind is een individu met een eigen karakter, dat respect verdient. Dat respect stimuleert het zelfvertrouwen van
het kind, want het kind voelt dat het er mag zijn zoals het is. Juist omdat ieder kind anders is, is het belangrijk dat de
groepsleiding een groot inlevingsvermogen heeft. Door goed te kijken en te luisteren naar het kind en met de
informatie van de ouders leert de groepsleiding het kind kennen en begrijpen. Op die manier kan adequaat
gereageerd worden op het kind, waarbij rekening gehouden wordt met de gevoelens van het kind.
Bijvoorbeeld: de groepsleiding kan ontdekken dat het ene kind heel stil wordt als het aangesproken wordt op gedrag
dat niet mag. Een ander kind kan juist reageren door gek of heel schreeuwerig te doen. Het is belangrijk om er achter
te komen waarom een kind het
gedrag vertoont en dat de reactie die het geeft op een vermaning ook iets zegt over hoe het zich daaronder voelt. De
gevoelens en beleving van het kind worden door de
groepsleiding gerespecteerd. Groepsregels worden gehanteerd om grenzen aan te geven en
dus duidelijkheid te creëren. De groepsregels regelen de sociale omgang.
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Voorbeelden van regels zijn:
• wachten op elkaar als er groepsactiviteiten worden gedaan;
• samen opruimen;
• zingen voor het eten;
• samen spelen, samen delen.

3.3 Zelfvertrouwen en zelfrespect

Om uit te kunnen groeien tot evenwichtige volwassenen moeten kinderen zelfvertrouwen en zelfrespect ontwikkelen.
Zelfvertrouwen is de basis voor ontwikkelen van zelfrespect.
3.3.1. “Ik ben iemand, ik kan iets en anderen waarderen mij om wie ik ben en wat ik kan.”
Ik ben iemand!
Een kind moet voelen dat het serieus genomen wordt en dat er rekening gehouden wordt met zijn of haar persoontje
en gevoelens.
Het is belangrijk dat de groepsleiding eerlijk is naar de kinderen toe. Dit betekent dat antwoord gegeven wordt op
vragen, maar ook dat eigen fouten toegegeven worden.
Bijvoorbeeld als een kind bestraft wordt en niets gedaan blijkt te hebben, er op terugkomen bij het kind. Of een kind
dat moeite heeft met afscheid nemen duidelijk uitleggen wanneer het opgehaald wordt, bijvoorbeeld na de
soepstengel en/of cracker.
Ik kan iets
Het stimuleren van de zelfredzaamheid is onderdeel van het vergroten van zelfvertrouwen .
De kinderen worden door de groepsleiding aangesproken op wat ze zelf kunnen en worden betrokken bij het
dagelijkse gebeuren. Zelfredzaamheid wordt geoefend, zonder dat een
kind overvraagd wordt of aan z'n lot wordt overgelaten. Een kind kan altijd terugvallen op hulp en steun van de
groepsleiding.
Voorbeelden: zelf jas ophalen, zelf beginnen met uitkleden, helpen opruimen, zelf eten zodra het kind een vork kan
vasthouden.
Anderen waarderen mij
Kinderen worden positief benaderd. Kinderen die iets doen wat niet getolereerd kan worden, worden aangesproken
op het gedrag. Gedrag wordt afgekeurd, niet het hele kind. Dus: “ wat jij doet vind ik niet goed” en niet “jij bent stout”.
Kinderen voelen hierdoor dat zij als mens niet afgekeurd worden. Door het geven van complimenten wordt een kind
een positief gevoel gegeven. Groepsleiding probeert goed te kijken naar het kind als individu. Dit betekent dat het kind
activiteiten aangeboden krijgt die bij het kind passen. Een kind moet enerzijds gestimuleerd worden om nieuwe
uitdagingen aan te gaan, maar ook zeker
niet overvraagd worden. Een kind moet leren zelf keuzes te maken. Om dat te leren moet
aangeboden worden welke keuzes een kind heeft. Dus: “wil je verven of kleien”, in plaats van de open vraag: “wat wil
je doen”. Een open vraag kan kinderen erg onzeker maken,
omdat ze zelf nog niet kunnen bedenken wat er te kiezen valt. Pas nadat kinderen geleerd hebben wat kiezen is,
kunnen ze ook open vragen adequaat beantwoorden.
3.3.2. Zindelijkheid
Zindelijkheid staat hier vermeld als apart item, omdat het proces van zindelijk worden alles te maken heeft met
zelfvertrouwen. Kinderen moeten er zogezegd aan toe zijn om zindelijk te kunnen en willen worden. Het zindelijk
worden van kinderen wordt in de dagopvang gezien als een geleidelijk proces, waarin het kind het tempo bepaalt en
de leidster stimuleert en complimenteert.
Kinderen in een verticale groep zien andere kinderen naar de pot of wc gaan en willen dat veelal zelf ook al zijn ze er
nog helemaal niet aan toe om zindelijk te worden. Vanaf dat kinderen kunnen lopen mogen ze mee naar de wc. Er
wordt uitgegaan van wat het kind zelf wil. Vaak is zien ook zelf willen doen.
De luiers worden afgedaan in overleg met de ouders. Als op de dagopvang geprobeerd wordt om het kind zonder luier
te laten lopen, wordt verwacht dat ouders thuis ook bezig zijn met het proces van zindelijkheid.
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3.4 Diversiteit

Kinderen groeien op in een diverse samenleving. Dit ervaren zij in de wijk waar zij wonen en in meer of mindere mate
op het kdv. Opvoeden betekent het kind voorbereiden op de volwassen wereld waarbij verscheidenheid, verschillen
en overeenkomsten tussen mensen horen.
Aangezien kinderen op jonge leeftijd al verschillen bemerken is het van belang hier op een positieve manier mee om
te gaan. Dit om te voorkomen dat er een waardeoordeel wordt toegekend aan een bepaalde eigenschap of
achtergrond; het zogenaamde opvoeden zonder vooroordelen. Het is namelijk de omgeving die door gedrag of andere
uitingen een waardeoordeel geeft waar kinderen gevoelig voor zijn en zelfs overnemen. Een open en respectvolle
attitude van de leidster in haar omgang met de kinderen is hierbij van essentieel belang. Interesse in- en kennis van
het kind en zijn achtergrond zijn daarbij voorwaarde. Ouders zijn hierbij een belangrijke schakel, zij kennen het kind
het beste en geven het kind de waarden en normen van thuis mee. Uitwisseling van informatie rondom opvoedstijlen,
normen en waarden met ouders geeft aan leidsters belangrijke informatie. Deze informatie stelt hen in staat kinderen
respectvol en open tegemoet te treden. Het is immers voor alle kinderen van belang dat zij binnen het kdv van Yuki &
Ko het gevoel hebben erbij te horen. Dit ondersteunt de ontwikkeling van het zelfvertrouwen en de identiteit van het
kind.

3.5 Procesgericht werken

In de visie van Yuki & Ko op kinderen en opvoeden staat het kind centraal en willen we aansluiten op de interesses,
belevingswereld, ontwikkeling en niveau van het kind. Dit betekent dat de beleving, de ervaring en het plezier van
kinderen uitgangspunten zijn in de activiteiten met kinderen. Het eindproduct is hierbij ondergeschikt. Belangrijker is
de weg die het kind kiest om bepaalde sleutelervaringen op te doen. Dit wil niet zeggen dat de kinderen niet gesteund
en gestimuleerd worden om mee te doen en een stapje te verder te gaan in hun kunnen.
Dit vraagt van leidsters een houding van geduld en waardering om kinderen het zelf te laten doen en de kennis en
inzicht om kinderen hierin te begeleiden in plaats van te leiden. Om dit te realiseren moet de leidster afstand nemen,
kijken wat kinderen doen, hoe ze het doen en waar ze plezier aan beleven én moet zij hier adequaat op aansluiten.

3.6 Dagstructuur

Yuki & Ko heeft een vaste dagindeling. Deze dagindeling geeft de kinderen een houvast gedurende de dag en biedt
ze continuïteit en veiligheid.
Binnen een dagindeling zijn er vele mogelijkheden voor gericht spel, vrij spel en andere vormen van ontwikkeling. Bij
de jongere kinderen drukt deze dagindeling een grotere stempel op de dag dan bij de peuters. Immers, baby’s hebben
een duidelijke structuur in voeding en slaapmomenten. Opvallend hierbij is dat bij baby’s zoveel mogelijk de
dagindeling van de thuissituatie gehanteerd wordt en dus erg individueel gericht is. Dit houdt in dat baby’s slapen,
verschoond en gevoed worden op dezelfde momenten als thuis. Bij de dreumesen komt er meer en meer een
gezamenlijk dagritme. Kinderen eten met elkaar op dezelfde momenten en de slaaptijden komen meer overeen met
de groep. De peuters hebben een vast dagprogramma waarbinnen improvisatie mogelijk moet zijn. De dagindeling is
geen keurslijf waar alle kinderen in moeten passen. Een kind dat om 11.00 uur zijn ogen niet meer open kan houden,
wordt lekker in bed gestopt ook al kan hij dan niet
mee eten om 11.30 uur.
Er wordt er op vaste momenten gegeten en gedronken. Kinderen slapen indien zij dit nodig hebben of thuis gewend
zijn. Dit is afhankelijk van het kind. (Voorbeeld dagindeling bijlage 2)

3.7 Wennen

Als een kind voor het eerst naar een kinderdagverblijf gaat moet elk kind wennen. Afhankelijk van leeftijd, karakter en
achtergrond verloopt dat voor het ene kind moeilijker dan voor het andere. De één zal zich al na een paar keer
vertrouwd voelen, een ander heeft wat langer de tijd nodig. Er wordt vanuit gegaan dat ieder kind moet wennen en dat
op zijn eigen manier uit, bijvoorbeeld een kind kijkt eerst de kat uit de boom, of een baby die de eerste tijd heel weinig
slaapt, of een kind dat in het begin veel huilt. Zo zijn er tal van reacties mogelijk.
Ook leidsters en ouders moeten wennen aan elkaar. Je vertrouwt je kind toe aan mensen die je (nog) niet kent!
Yuki & Ko vindt het belangrijk om duidelijk aandacht en tijd te besteden aan de wenperiode. Een periode waarin het
kind kan wennen aan zijn nieuwe omgeving en de personen die daarbij horen. De leidster leert het kind met zijn
achtergrond kennen en de ouder leert de leidster en het kdv kennen. We vinden het belangrijk dat we ouders de
mogelijkheid bieden om ons alles over het kind te vertellen. Wat vindt het kind fijn, hoe slaapt het kind, hoe kan het
kind het beste getroost worden, welke rituelen hanteer je thuis, zijn er bijzonderheden etc.
Voor kinderen en ouders met een andere culturele achtergrond is deze informatie-uitwisseling helemaal belangrijk
omdat het de leidster specifieke handvatten kan bieden om met het kind om te gaan.
Niet alleen bij de start van de kinderopvang spreken we van een wenperiode, ook wanneer het kind doorstroomt naar
de BSO (mits er gekozen is voor BSO Konijn & Ko), geven we het kind de gelegenheid hier alvast wat aan te wennen.
Het kind (en de ouders) worden in de gelegenheid gesteld alvast een kijkje te nemen bij de BSO en kennis te maken
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met de “nieuwe” leidsters en kinderen zodat de overgang soepel kan verlopen. De intensiteit van deze “bezoekjes” is
afhankelijk van het kind.
Wanneer het kind bij vierjarige leeftijd, of eerder, het kindercentrum gaat verlaten is het belangrijk aandacht te
schenken aan het afscheid en indien van toepassing, belangstelling te tonen voor de “schoolse periode”die het kind
tegemoet gaat.
Wanneer kinderen naar de 3+ groep gaan hebben ze geen wenperiode, de kinderen lopen al regelmatig bij deze
groep binnen en de leidsters zijn dezelfde/bekende leidsters als de stamgroepen.
Wel wordt er door de ouders een formulier ondertekend dat zij toestemming geven om hun kind in 2 stamgroepen te
plaatsen.

3.8 Observeren en signaleren

Observeren
Yuki & Ko is van mening dat leidsters door observatie, reflectie en overleg, beter in staat zijn om in te spelen op de
behoeften en mogelijkheden van de kinderen individueel en als groep. In praktijk betekent dit dat leidsters goed kijken
en luisteren naar kinderen en vanuit deze waarnemingen het kind begeleiden, stimuleren en ondersteunen. Deze
manier van observeren is een basisvaardigheid van de groepsleiding. Overleg met collega’s is hierbij noodzakelijk om
de pedagogische aanpak van het kind en de groep af te stemmen.
Naast deze dagelijkse observaties worden alle kinderen jaarlijks geobserveerd middels een observatielijst 2. De mentor
van het kind observeert het kind gedurende een periode aan de hand van een vragenlijst gericht op ontwikkeling en
welbevinden van het kind. Naar aanleiding van de observatie kan de mentor besluiten het kind op een bepaald
ontwikkelingsgebied meer te stimuleren en te ondersteunen of zoekt de leidster naar manieren om het kind meer op
zijn gemak te laten zijn.
Op verzoek van ouders of leidsters kan een kind, indien daar aanleiding toe is, altijd tussentijds geobserveerd worden.
Observeren en Signaleren - een competentie van leidsters - wordt tevens omschreven in het Protocol Observeren en
Signaleren welke ten tijde van het schrijven van dit beleidsplan verder ontwikkelt wordt.
Signaleren
Ontwikkeling
Leidsters in de kinderopvang zien dagelijks veel kinderen. Zij hebben dan ook een goed referentiekader ten aanzien
van de ontwikkeling van jonge kinderen. Het komt voor dat de leidster zich naar aanleiding van signalen zorgen maakt
over de ontwikkeling van een kind. Zij zal de signalen met haar directe collega bespreken en dit voorleggen aan
ouders. Ook zorgelijke signalen verkregen uit observaties zullen altijd met ouders besproken worden. Samen wordt
een plan van aanpak gemaakt welke gericht kan zijn op een andere aanpak in het kindercentrum of meer gerichte
(ortho)pedagogische hulp van buiten af.
Gedrag
Ieder kind vertoont wel eens gedrag dat afwijkt van het gedrag van het gemiddelde kind: gedrag dat in strijd is met de
verwachtingen van ouders of leidsters, of met regels die zijn gesteld. Het kan zo zijn dat zulk gedrag uit de hand loopt,
dat wil zeggen dat het te vaak voorkomt, te lang voortduurt en dat de gevolgen voor het kind en de groep groter
worden. In dat geval is er sprake van opvallend of probleemgedrag.
Als een leidster van Yuki & Ko dergelijk gedrag ziet, dan zal zij dat in eerste instantie met haar directe collega
bespreken. Als haar collega het met haar eens is, wordt de situatie aangekaart in het groepsoverleg. Soms gaat het
om een moeilijke situatie waar de mentor en directeur tactvol moeten adviseren. In overleg met ouders wordt
besproken hoe om te gaan met het gesignaleerde gedrag. Vanzelfsprekend is een goede communicatie met ouders
van essentieel belang.
Soms wordt duidelijk dat een kind specifieke aandacht en ondersteuning nodig heeft die Yuki & Ko niet kan bieden. In
zo’n geval kan het gebeuren dat ouders wordt aangeraden advies te vragen bij een hulpverlenende instantie.
Vanzelfsprekend worden de belangen van alle parijen hierbij zorgvuldig af gewogen.
In uitzonderlijke gevallen kan blijken dat het kdv in samenspraak met ouders niet in staat is om een oplossing te
bieden. In die gevallen wordt de opvang beëindigd. Leidster, directeur en ouders zoeken dan samen naar de
oplossing die voor het kind het beste is.

3.9 Opvoedingsondersteuning

Ouders hebben regelmatig vragen ten aanzien van opvoedkundige kwesties. De leidsters van Yuki & Ko kunnen
ouders ondersteunen en adviseren over de opvoeding van hun kind indien zij dat wensen. Ook kunnen zij ouders op
weg helpen naar andere opvoedkundige instanties zoals bijvoorbeeld de Ouder en Kindzorg of Bureau Jeugdzorg.
Ook leidsters hebben zo nu en dan vragen rondom opvoeden. Regelmatig worden leidsters bijgeschoold aangaande
opvoedkundige kwesties.
Er is ook een samenwerking met het consultatiebureau.
2

Observatielijst is op te vragen bij de locatie
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4. Algemene zaken
4.1 Groep samenstelling en groepsgrootte

Yuki & Ko met een verticale groep samenstelling. Dat wil zeggen dat kinderen, jongens en meisjes in de leeftijd van
10 weken tot 4 jaar bij elkaar in één groep verblijven.
Verder hebben we een horizontale groep, de 3+ groep. Hier kunnen de kinderen van dezelfde leeftijd spelen,
ontdekken, ontwikkelen en wordt er extra uitdaging geboden op veel gebieden.
Kenmerken verticale groep
De verticale groep bestaat uit kinderen van verschillende leeftijden. Binnen de groep wordt er gekeken naar een juiste
verhouding van leeftijden. Zo zijn er van elke leeftijd een aantal kinderen aanwezig. Dit is belangrijk voor een goede
balans tussen verzorging en spel. Een verticale groep heeft de kenmerken van een groot gezin. Baby’s en peuters zijn
samen in een groep en zo leren peuters rekening te houden met baby’s en worden baby’s soms betrokken bij
activiteiten van peuters.
Een groot voordeel is het feit dat de kinderen gedurende de periode van opvang in één groep blijven, samen met de
andere kinderen en leidsters. Dit komt de hechting van de groep ten goede en heeft als voordeel dat broertjes en/of
zusjes bij elkaar in één groep geplaatst kunnen worden.
De verticale groep is voor de groepsleiding afwisselender werken is. De verticale groepsopbouw biedt een kind
zoveel mogelijk zekerheden, omdat gedurende de verblijfsperiode zo weinig mogelijk wisselingen en veranderingen
gewaarborgd kunnen worden.
Kenmerken horizontale groep
De horizontale groep bestaat uit kinderen van ongeveer eenzelfde leeftijd. Deze groepsamenstelling biedt de
mogelijkheid om naast de verticale groep ook een keer ongestoord met leeftijdgenootjes te spelen, ontdekken en
ontwikkelen. Hier is meer ruimte voor voorschoolse activiteiten en kleine uitstapjes. Deze groep heeft een voor de
kinderen al bekende leidsters omdat het dezelfde leidsters zijn als van de verticale groep. De kinderen van 3 jaar
gaan i.p.v. spelen op de verticale groep spelen in de 3+ groep. Het is een aanvulling op de verticale groep.
Kinderen met een handicap
De verticale groepsopbouw maakt het mogelijk om kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke handicap te
plaatsen. Uitgangspunten daarbij zijn dat het kind moet kunnen
functioneren in de gewone groep. Er zijn op voorhand geen extra voorzieningen of aanpassingen in de groepen. Er
zal dan ook in overleg met de ouders bepaald worden of een kind in de groep kan functioneren. Het overleg met
ouders blijft gedurende de hele plaatsingsperiode van belang. In iedere groep kan maximaal één kind met een
handicap
worden geplaatst, voor zover de groepsleiding van de betreffende groep in staat is het kind goed op te kunnen
vangen.
Groepsgrootte
De grootte van de groep is wettelijk vastgelegd in het convenant kwaliteit kinderopvang en in de CAO Kinderopvang.
Yuki & Ko houdt zich aan deze aantallen en vindt deze aantallen vanuit inhoudelijk oogpunt ook reëel. Indien er teveel
kinderen in de groep zijn, is het niet meer mogelijk om kinderen dié aandacht te geven die zij, mede aangeven door
het pedagogisch beleid, nodig hebben. Wel kan er, in het belang van de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen,
gekozen worden voor een afwijkende groepssamenstelling. Dit vindt echter altijd plaats met inachtneming van de
voorgeschreven kind- leidster ratio.
Stamgroepen en opendeuren beleid
Er wordt gewerkt in 2 vaste stamgroepen met een vaste personeelsbezetting. De stamgroep is de vaste groep voor
het kind. Deze stamgroep heeft een vaste leidster als aanspreekpersoon. Binnen de stamgroep wordt de dagelijkse
structuur geboden zoals de dag starten, verschonen, eten, drinken en de dag eindigen. Naast deze structurele
handelingen en activiteiten in de stamgroep, kunnen kinderen over het hele dagverblijf uitwaaieren en activiteiten
kiezen die passen bij de op dat moment geldende interesse en ontwikkelingsfase. Deze manier van werken kan,
vanuit inhoudelijk oogpunt, met name voor de peuters een extra dimensie bieden.
Bij het werken met stamgroepen hanteren wij de groepsgrootte en kindleidsterratio zoals opgenomen in het convenant
kwaliteitseisen en de CAO Kinderopvang.
Vanuit de Yuki-groep of Ko-groep worden de kinderen die naar de 3+ groep gaan opgehaald door de vaste leidster
van die dag en ze sluiten ook de dag weer af vanaf 17.30 uur in hun yuki- groep of Ko-groep. Wanneer kinderen
gebruik maken van een 2e stamgroep zullen ouders hiervoor een toestemmingsformulier moeten ondertekenen
(formulier zie bijlage).
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4.2 Plaatsingsbeleid

Alle kinderen van ouders kunnen in principe gebruik maken van kinderopvang tegen het particuliere tarief. Alle
kinderen van ouders die werken of studeren, vallen onder de doelgroep regeling, dan wel over een sociaal medische
indicatie beschikken, hebben onder de Wet Kinderopvang recht op financiële tegemoetkoming in het kader van de
Wet kinderopvang. Plaatsing binnen de KDV Yuki & Ko is mogelijk vanaf 2 dagdelen per week tot maximaal 10
dagdelen per week. Kinderen kunnen vanaf 10 weken geplaatst worden tot en met de maand waarin het kind 4 jaar
wordt. Valt deze maand in de vakantie dan is het mogelijk dit te verlengen totdat het kind naar de basisschool kan. In
incidentele gevallen kan een kind na de vierde verjaardag nog blijven.
Als ouders de opvang tussentijds willen beëindigen dienen zij dit schriftelijk te doen met inachtneming van de
vastgestelde opzegtermijn. Uitbreiding of wijziging van dagdelen dient altijd in overleg te gebeuren met de directeur.
Als ouders besluiten hun kind aan te melden bij Yuki & Ko kunnen zij zich aanmelden via de website.
Het kan voorkomen dat uw kind niet geplaatst kan worden op de gewenste ingangsdatum of voor de gewenste
dagdelen. U ontvangt in dat geval een alternatief aanbod met alternatieve dagdelen. Als u daar geen gebruik van wilt
maken kunt u op de wachtlijst blijven staan met uw oorspronkelijke keuze. Een 2 de of 3de kind uit één gezin heeft
voorrang op de wachtlijst.
Weigeren van plaatsing
Yuki & Ko houdt zich het recht voor kinderen te weigeren, of de opvang te beëindigen. Dit gebeurt hoofdzakelijk op
inhoudelijke gronden waarbij gekeken wordt naar: de specifieke behoeften van het kind en de belasting die dat
meebrengt voor de groep en de leidsters.
Indien bij aanmelding blijkt dat een kind té veel specifieke zorg vraagt dient de directeur zich af te vragen of deze zorg
geboden kan worden bij de kinderopvang Yuki & Ko. Specifieke zorg kenmerkt zich door bijvoorbeeld, extra
aanpassingen in het gebouw, vergaande medische handelingen of gerichte, intensieve, individuele begeleiding. In
geval van twijfel kan Yuki & Ko in overleg met ouders besluiten tot een proefperiode. Deze proefperiode is voor de
duur van drie maanden. Tijdens deze drie maanden wordt de haalbaarheid van de opvang onderzocht. Indien blijkt
dat het kind en/of het kinderdagverblijf niet gebaat zijn bij verdere opvang, wordt de opvang beëindigd. Uiteraard
kijken Yuki & Ko en ouders samen naar mogelijke opvang elders.

4.3 Opvangtijden

Standaard opvangtijden
Yuki & Ko is geopend van 7.30 uur tot 18.00 uur. De dag is opgedeeld in twee dagdelen van elk 5.15 uur. Iemand die
van het ochtenddagdeel gebruik wil maken is welkom vanaf 7.30 uur en dient het kind weer opgehaald te hebben om
uiterlijk 12.45 uur. De kinderen die ’s middags gebruik maken van het middagdagdeel zijn welkom vanaf 12.45 en
moeten om 18.00 uur weer zijn opgehaald. Wij noemen dit de reguliere tijden. Het is belangrijk dat ouders zorgvuldig
met deze tijden omgaan, bij te laat ophalen kan de groep overbezet raken wat de kinderen niet ten goede komt. Als
het door omstandigheden niet mogelijk is om binnen de reguliere openingstijden kinderopvang af te nemen zijn er ook
mogelijkheden van verlengde c.q. vervroegde opvang.
Ook is het mogelijk om ruildagen en/of extra dagen aan te vragen.
Ruildagdelen worden via de groepsleidster gevraagd. Zij zullen bekijken of er ruimte is voor een ruil dag en zullen dit
noteren op de weeklijsten zodat alle leidsters van de groep op de hoogte zijn. Wanneer er door eenzelfde ouder erg
vaak met dagen geruild wordt zal Sippora contact met de ouders opnemen en overleggen of het misschien verstandig
is om extra dagdelen opvang af te nemen.
Extra dagdelen kunnen ouders aanvragen via de mail bij Sippora Dijkerman. Er wordt dan gekeken of er ruimte is voor
een extra dagdeel. Wanneer dit mogelijk ik wordt dit doorgegeven aan de betreffende groep en krijgen de ouders dit
verrekend op de factuur.

• De dagopvang is 10½ uur per dag geopend, van 7.30 tot 18.00 uur.
Van 7.30 tot 8.30 uur zal er 1 leidster op de groep werken. Om 8.00 uur start de leidster van de 3+. Zij zal inschatten
of zij aansluit bij de stamgroep of dat zij de 3+ groep zal openen. Dit is afhankelijk van het aantal 3+ kinderen die al
aanwezig zijn op de stamgroepen.
Tussen 13.00 tot 14.30 uur worden er pauzes gehouden en staat een leidster alleen op de groep. Tijdens de wisseling
van de pauzes is er ruimte voor overdracht.
Vanaf 17.00 tot 18.00 uur werken de leidsters alleen op de groep. De 3+ groep komt vanaf 17.30 uur bij in de
stamgroep afhankelijk hoeveel kinderen er nog in de stamgroep aanwezig zijn. Bij teveel kinderen blijft de leidster
langer.
De overige uren staan twee gediplomeerde leidsters op de groep bij meer dan zes kinderen, eventueel geassisteerd
door een stagiaire of groepshulp. Er zijn altijd minimaal twee gediplomeerde leidsters in het gebouw aanwezig.
• Groepen kunnen worden samengevoegd indien er een gering aantal kinderen geplaatst of aanwezig is. Er wordt
echter naar gestreefd om de kinderen op te vangen in hun eigen stamgroep.
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• Een team bestaat in uit max. vier vaste groepsleidsters. Er wordt gestreefd naar contracten van minimaal 17 uur. Het
streven is dat de groepsleidsters allemaal op vaste dagdelen werken om zoveel mogelijk continuïteit te waarborgen.
• Een aantal invalleidsters vervangen bij ziekte en vakantie. Er wordt gestreefd naar 100% vervanging tijdens ziekte.
Alleen in geval van calamiteiten wordt gekozen voor een andere oplossing.
• Stagiaires moeten minimaal 5 maanden stage lopen.
Snuffelstagiaires (voor enkele dagen) kunnen alleen incidenteel toegelaten worden, als de groep dat toelaat.
Pedagogische waarde van dagdelen
Zoals gezegd wordt in de kinderopvang gewerkt met dagdelen. Deze dagdelen hebben een pedagogische waarde.
Omdat een dagdeel 5.15 uur beslaat waarin zowel een dagstructuur als wel het spelen centraal staat, krijgt het kind
optimaal de mogelijkheid hierin zijn weg te zoeken. Kinderen hebben verschillend startgedrag in spelen. Zo zal de één
gelijk zijn draai gevonden hebben en zal de ander er langer over doen om tot spel te komen. Door de tijdsduur van het
dagdeel krijgt iedereen de kans om mee te doen aan de verscheidenheid aan activiteiten. Door het samen eten,
slapen en verschonen worden de structuur en de huiselijke aspecten nog eens extra onderstreept wat mogelijkheden
biedt voor een pedagogische, verzorgende benadering van kinderen.
Verlengde opvangtijden
Verlengde opvang is opvang buiten de reguliere tijden.
Indien ouders niet uitkomen met de reguliere tijden, dan is het mogelijk om de reguliere tijden te vervroegen en/of te
verlengen.
Vervroegde opvang is van 7.00 uur tot 7.30 uur, ontbijt is inbegrepen. De ouders brengen zelf de kinderen bij Konijn
& Ko en zullen overdracht doen aan de aanwezige leidster. De leidster van Yuki & Ko haalt de kinderen op om 7.30
uur om naar hun eigen groep te gaan. Zij zal een overdracht hebben met de aanwezige leidster bij Konijn & Ko.
Verlengde opvang is van 18.00 uur tot 19.00 uur, avondmaaltijd is inbegrepen. De leidster van Yuki & Ko brengt de
kinderen om 17.45 uur voor de avondmaaltijd. De leidster zal even aanwezig blijven om er zeker van te zijn dat de
kinderen zich prettig voelen. De groepsleidster zal overdracht doen aan de aanwezige leidster van Konijn & Ko. De
ouders halen de kinderen op bij Konijn & Ko.
Indien ouders gebruik willen maken van verlengde opvang dienen zij dit altijd te overleggen met Sippora. Zij gaat in
overleg met de leidster van Konijn & Ko, diegene heeft inzicht in de samenstelling en bezetting van de groep en
bewaakt derhalve de eventuele overcapaciteit ’s morgens bij het ontbijten en ’s avonds bij het warm eten behoort
ook tot de mogelijkheden.
Algemeen over opvangtijden
Om de kinderen de invulling van de dag te geven waar wij voor staan is het goed om nog iets over het halen en
brengen te vermelden. Het brengen van de kinderen gebeurt tussen 7.30 uur en 8.30 uur. Op deze manier kan de
groep na 8.30 uur een gezamenlijk start maken en eventueel een activiteit ondernemen. Dit sluit aan bij de
pedagogische waarde die Yuki & Ko toekent aan het werken met dagdelen. Het kan storend voor een groep zijn als
ouders in en uit blijven lopen. Leidsters kunnen zich dan niet volledig op de groep richten en kinderen kunnen afgeleid
worden in hun spel of activiteit. Dit geldt ook voor het middagdagdeel. We verwachten de kinderen van de middag om
uiterlijk 13.15 uur. Na 13.15 uur is er vaak een gezamenlijk rustmoment in de groep, een aantal kinderen slapen en
andere kinderen trekken zich met de leidster wat terug voor een rustig spel. Aan het einde van de middag kunnen de
kinderen vanaf 16.30 uur opgehaald worden met als uiterste tijd 18.00 uur met een verlenging mogelijk tot 19.00 uur.
Het is voor kinderen en leidsters onprettig als zij te laat opgehaald worden. Alle andere kinderen zijn dan al opgehaald
en ze blijven wat ’verloren’ over. Ook voor leidsters is er na de sluitingstijd van het kinderdagverblijf het een en ander
te doen aan opruim- en schoonmaakwerkzaamheden.
Indien ouders, door omstandigheden, niet op tijd kunnen ophalen, verzoeken wij ouders dit zo snel mogelijk te melden
aan de groepsleiding. Zij hoeven zich dan niet ongerust te maken en kunnen het kind op zijn gemak stellen.
Ruildagdelen extra dagdelen opvang
Als een ouder hun kind op een andere dag wil brengen dan normaal afgenomen wordt kan dit d.m.v. een ruil dag, dit
houd in dat een kindje op een ander moment een keer afwezig is geweest, bijv. op zijn/haar verjaardag en de ouder
heeft een noodgeval en heeft opvang nodig. Dan kan een ouder dit vragen bij de groepsleidster. Is er ruimte op
zijn/haar eigen groep dan kan het kindje komen. Wij kunnen geen ruildagen aanbieden als de groep volledig vol is.
Wanneer het vaker voorkomt dat een ouder ruildagen aanvraagt zal dit een extra dag worden en zal deze dag in
rekening worden gebracht. Dit is tegen hetzelfde tarief als de reguliere opvangdagen.
Sippora zal hierover contact opnemen met de ouders en in overleg wordt dit achteraf verrekend.
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Algemeen erkende organisatie voor kinderopvang:
Yuki & Ko is in het bezit van vergunningen, afgegeven door de aangegeven gemeente, voor het exploiteren van haar
kinderdagverblijf. Yuki & Ko is geregistreerd in de daartoe bestemde registers. Yuki & Ko wordt aangemerkt als een
algemeen erkende organisatie
voor kinderopvang. Het registratienummer van de locatie, waar uw kind staat ingeschreven, kunt u vinden op de
website van het Landelijk Register Kinderopvang.

4.5 Hygiënebeleid

Vooral voor kleine kinderen die nog niet zoveel weerstand hebben opgebouwd, is een schone omgeving van groot
belang. De groepsruimten worden aan het eind van de dag dagelijks schoongemaakt. Voor en na het eten worden de
handen gewassen en ook na toiletgebruik. De jongste kinderen hebben een eigen bed en de bedjes van de kinderen
worden dagelijks verschoond. Ook het speelgoed wordt volgens een vast schema schoongemaakt. Hoewel een
schone omgeving belangrijk is, is het ook belangrijk dat kinderen weerstand opbouwen. Dit doen zij, zo blijkt uit
onderzoek, vooral in hun eerste jaren in kindercentra en op basisscholen. Het doormaken van een aantal
veelvoorkomende infectieziekten hoort bij een normale ontwikkeling van een kind. Er is dan ook bewust gekozen om
bijvoorbeeld geen slofjes verplicht te stellen. Wel worden de ruimtes zoveel mogelijk stofvrij gehouden in verband met
het toenemende aantal kinderen dat een allergie ontwikkelt. Hygiëne is bij Yuki & Ko een belangrijk onderdeel. In het
hygiënebeleid staat daarom uitgebreid beschreven hoe Yuki & Ko omgaat met onder andere: handhygiëne, hygiëne
betreffende het verschonen, toiletgebruik, voedselhygiëne, flesvoeding en het schoonmaken van de ruimtes.

4.6 Veiligheidsbeleid

Het werken met kleine kinderen maakt het noodzakelijk dat het materiaal en de inrichting van de locaties van Yuki &
Ko voldoen aan de strengste veiligheidsnormen. Veiligheid staat voorop, maar moet niet leiden tot een situatie waarin
kinderen nergens ongestoord hun gang kunnen gaan. Jaarlijks worden inspecties uitgevoerd door de GGD. De
Tragtergroep controleert de brandveiligheid. Op basis van de rapportages worden actieplannen opgesteld en worden
verbeteringen doorgevoerd. De inspectierapporten kunnen door ouders worden ingezien en worden besproken met de
oudercommissie. Ook de buitenspeeltoestellen voldoen aan de eisen, zoals gesteld in het attractiebesluit en worden
periodiek gecontroleerd. Alle leidsters houden zich aan de veiligheidsrichtlijnen die de organisatie heeft opgesteld.
Het calamiteiten- en ontruimingsplan wordt regelmatig geoefend en waar nodig worden maatregelen genomen.
Leidsters van Yuki & Ko hanteren bij vermoeden van kindermishandeling of seksueel misbruik de richtlijnen, zoals
deze zijn opgenomen in de betreffende protocollen. Specifieke afspraken zoals buikligging, inbakeren of het verlaten
van het terrein worden tussen ouders en Yuki & Ko altijd schriftelijk vastgelegd. Alle vaste leidsters zijn in het bezit
van een diploma Bedrijfshulpverlening (BHV) en de kinder EHBO. Allen volgen de herhalingsbijeenkomsten, zodat de
kennis up-to-date blijft.
Verder maken wij gebruik van het 4-ogen principe..
Onze locatie is bewust heel doorzichtig gebouwd. Vanaf de weg is er een mogelijkheid om op de speelplaats te kijken,
onze buren kunnen bij ons naar binnen kijken en er zijn in de verschoonruimtes ramen gemaakt zodat je ten allen tijde
in de groepen kan kijken. De slaapkamerdeuren hebben ramen daar kan je altijd naar binnen kijken.
Tussen Yuki & Ko en Konijn & Ko is binnen een groot raam en deuren met ramen gemaakt zodat je naar beide
locaties kan kijken.
Bij het openen en sluiten zijn we nooit alleen in het gebouw. Bij Konijn & Ko is altijd iemand aanwezig en bij Yuki & Ko
openen en sluiten we met 2 leidsters.
Tussen de middag met de pauzes zijn er ook altijd meerdere mensen in het gebouw aanwezig.
Achterwacht….
Wanneer het nodig mocht zijn, bij calamiteiten, kunnen de leidsters van Konijn & Ko bij Yuki & Ko inspringen. Als er bij
Konijn & Ko wegens omstandigheden niemand aanwezig is dan is Henk Dijkerman, mede eigenaar van Yuki & Ko
achterwacht, hiervoor heeft hij een verklaring getekend. Henk is gemiddeld 3 dagen per week aanwezig op Yuki & Ko.
Hij woont op 5 minuten, fietsen, bij Yuki & Ko vandaan. Henk kan binnen 5 minuten fietsen bij Yuki & Ko zijn, in
Noodgevallen!
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Binnen Yuki & Ko streven wij ernaar om voor de kinderen een veilige en gezonde binnen- en buitenomgeving te
creëren. De Wet Kinderopvang, andere wetgeving, landelijke protocollen bijvoorbeeld over wiegendood of
speeltoestellen, richtlijnen van de gemeente en de brandweer, de normen van de HKZ (ISO 9001) en de GGD bieden
ons hiervoor een duidelijk
kader. Anderzijds behoort het ook tot onze doelstelling om kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden; een
kernbegrip hierbij is uitdaging. Bovenstaande aspecten, de veiligheid en gezondheid enerzijds en de uitdaging
anderzijds kunnen met elkaar in conflict komen. Dat is ook de ervaring van Yuki & Ko. De directe omgeving van
kinderen en de inrichting daarvan spelen daarbij een grote rol. In een tuin zonder glijbaan zullen kinderen nooit leren
glijden, zonder scharen leer je nooit knippen. Met ontdekken en uitproberen, vallen en opstaan ontwikkelen kinderen
zich. Dat gaat ook wel eens mis. Maar onder de deskundige begeleiding van professionele leidsters, worden deze
eventuele risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid beperkt en aanvaardbaar. Bovendien is angst een
slechte pedagogische raadgever. Yuki & Ko acht zich zeer zeker in staat om kinderen de juiste balans te bieden
tussen veiligheid en gezondheid enerzijds en uitdaging en ontwikkelingskansen anderzijds. Yuki & Ko biedt kinderen
een passende omgeving om zich te ontwikkelen en op te groeien!
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5. Ouders en Yuki & Ko
5.1 Samenwerken met ouders

Om te weten wat ouders belangrijk vinden in de opvoeding en de begeleiding van hun kinderen is samenwerking
onontbeerlijk. Immers is ons de zorg toevertrouwd van hun kinderen.
Ouders blijven verantwoordelijk voor hun kind en afstemming over normen, waarden en grenzen zijn dan ook erg
belangrijk. Daarnaast is het belangrijk dat ouders invloed uit kunnen oefenen in de opzet en keuzen van het
pedagogisch werken in de kinderopvang. Deze samenwerking is een twee richtingsverkeer: Ouders willen graag op
de hoogte zijn van de ontwikkeling van hun kind in het kindercentrum en de algemene inhoudelijke ontwikkelingen van
het kindercentrum. Leidsters hebben behoefte aan informatie over de achtergrond van het kind, dit om het kind zo
goed mogelijk te begeleiden. Tevens vormen de ouders een klankbord voor wat betreft het pedagogisch handelen van
leidster. Ouders en kindercentrum zijn als het ware partners in opvoeding.
Dit partnerschap komt tot stand in de volgende contacten en overlegvormen:
- In de vorm van een oudercommissie op locatie.
- Bij het kennismakingsgesprek op de groep.
- Tijdens oudergesprekken.
- Tijdens ouderavonden.
- Tijdens de haal- en brengcontacten.
- Bij festiviteiten op het kinderdagverblijf.
- Op verzoek van ouders en/of groepsleiding.
- Door middel van de Yuki & Ko nieuwsbrief.
- Yuki & Ko website

5. 2 Inspraak en medezeggenschap

Oudercommissie3
De Wet kinderopvang regelt dat er op elk kdv een oudercommissie is aangesteld. De oudercommissie denkt mee en
heeft verzwaard adviesrecht op de volgende gebieden:
- De uitvoering van het kwaliteitsbeleid van Yuki & Ko.
- Het pedagogisch beleidsplan.
- De uitvoering van het beleid Voedselhygiëne & Voedselveiligheid in Yuki & Ko.
- De risico inventarisatie veiligheid en gezondheid.
- De openingstijden van Yuki & Ko, voor zover ze afwijken van de voor Yuki & Ko als geheel vastgestelde
openingstijden.
- De thema’s voor ouderavonden.
- Vaststelling of wijziging van de klachtenregeling en het voordragen van één lid van de klachtencommissie. ( Voor
zover en zolang de Wet Klachtrecht Cliënten zorgsector van toepassing is op de kinderopvang)
De oudercommissie komt maandelijks bij elkaar, de vergaderingen zijn openbaar

5.3 Communicatie met ouders

Het aanmeldingsgesprek
Als ouders kiezen voor kinderopvang hebben zij een aanmeldingsgesprek met Sippora Dijkerman. Dit zal meestal het
eerste contact zijn wat ouders met Yuki & Ko hebben. Tijdens dit gesprek zal Sippora de gang van zaken op Yuki &
Ko vertellen en bespreekt zij met ouders de huisregels. Zij informeert de ouders over de technische zaken rond de
aanmelding. Als het aanmeldingsgesprek meestal ver voor de uiteindelijke plaatsingsdatum plaats vindt is er, vlak
voordat de opvang van start gaat, nog een kennismakingsgesprek in de groep.

Het kennismakingsgesprek
Vlak voor de aanvang van de opvang vindt er nog een gesprek plaats in de groep. Ouders maken hiervoor een
afspraak met de groepsleidster. Dit gesprek heeft een duidelijk inhoudelijk karakter. De leidster verteld over de gang
van zaken in de groep en ouders en leidsters wisselen alle relevante informatie ten behoeve van het kind, uit. Het is
voor leidsters belangrijk om te weten wat voor kind zij kunnen verwachten. Wat eet een kind graag, hoe wordt het kind
het liefst getroost, slaapt hij met of zonder speen en dergelijke. Het is voor leidsters essentiële informatie om een kind
vanaf het begin enigszins te begrijpen en op zijn gemak te kunnen stellen. Tijdens dit zogenaamde
kennismakingsgesprek mag het kind in de groep verblijven. Hierdoor ontstaat direct een indruk van hoe het kind
reageert.

3

Reglement oudercommissie is op te vragen bij Sippora Dijkerman
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Vóór de plaatsingsdatum kan het kind één dagdeel komen wennen, om te kijken hoe het gaat. Ouders kunnen te allen
tijde bellen als ze willen weten hoe het met hun kind gaat.
De ouders krijgen een rondleiding bij Yuki & Ko en als ze interesse hebben ook bij Konijn & Ko.
Oudergesprekken
Bij Yuki & Ko worden oudergesprekken gehouden. Deze gesprekken zijn bedoeld om ouders te betrekken en te
informeren over de ontwikkeling en het welbevinden van hun kind in de kinderopvang. Waar speelt hij graag mee,
speelt hij liever alleen of met anderen, hoe gaat het met eten en slapen en zo meer. De gemaakte observatie
verslagen van het kind zijn leidend voor het gesprek.
Wanneer een ouder behoefte heeft aan een gesprek kan deze altijd aangevraagd worden.
Ouderavonden
Ten minste 1 keer per jaar houdt Yuki & Ko een algemene ouderbijeenkomst. Deze bijeenkomst staat vaak in het licht
van een bepaald thema zoals bijvoorbeeld de basisschoolkeuze.
En 1 keer per jaar organiseren wij een ouderdoeavond hier zijn de ouders creatief bezig om ons te helpen voor te
bereiden op de sinterklaasperiode en de kerstperiode.
Haal- en brengcontacten
De meeste contacten met ouders bij Yuki & Ko zijn tijdens het halen en brengen van de kinderen. Ouders vermelden
bij het brengen eventuele bijzonderheden voor die dag en leidsters vertellen aan het einde van de dag de
bijzonderheden.
Festiviteiten
Bij Yuki & Ko zijn er jaarlijks festiviteiten. Zo hebben Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en verjaardagen een belangrijke
plaats in de beleving van kinderen. Tijdens deze festiviteiten kan het dagverblijf ouders verzoeken om mee te denken
c.q. te helpen bij de organisatie. Het is dé gelegenheid voor ouders om het dagverblijf eens van de andere kant mee
te maken en daarmee hun betrokkenheid te tonen. Voor kinderen is het vaak heel leuk om ouders (hun ouder) mee te
zien helpen op de plek die voor hen zo belangrijk is.
• De feestdagen, zoals Kerst, Pasen en Sinterklaas worden gevierd door aankleding van de groepsruimte. De
knutselactiviteiten worden afgestemd op het feest. De maaltijden worden aangekleed met ander broodbeleg, een
extra hapje of iets dergelijks. Er wordt verder geen aandacht besteed aan de feesten in de religieuze zin.
• Verjaardagen van de kinderen worden gevierd na het fruit eten aan tafel. De jarige krijgt een muts, er wordt
gezongen en natuurlijk hangen er ook slingers. Eventueel mogen de kinderen een meegebracht traktatie uitdelen. De
traktatie kan in overleg met de leidsters worden bepaald. Het gaat om een kleine traktatie, geen snoepgoed of
cadeautjes.
• De verjaardagen van de leidsters worden rond de verjaardag (27 februari) van Yuki & Ko gevierd.
Wij hebben dan een feestweek waarbij wij elke dag een traktatie hebben voor de kinderen. Dit kan verschillen van een
traktatie na het fruit of een vervanging van de lunch door iets anders bijv. pannenkoeken. Verder zullen wij
feestactiviteiten organiseren en mogen de kinderen verkleed komen.
De ouders ontvangen hiervoor een nieuwsbrief waarin dit vermeld zal worden.
• Aan het afscheid van kinderen wordt aandacht besteed met een afscheidscadeau, het dossiermapje, zingen en er
kan getrakteerd worden.
• Het Sinterklaasfeest wordt op of rond 5 december gevierd met een gezellige bijeenkomst. Er wordt gezongen,
lekkers gegeten en gedronken, iets gemaakt en andere activiteiten die betrekking hebben op sinterklaas.
• De kinderen maken voor Vader - en Moederdag een kleine attentie.
• Verder wordt er aandacht besteed aan geboortes binnen het eigen gezin, huwelijken van naasten of leidsters en
verjaardagen van vader, moeder en opa, oma. Mits dit door de ouders aangegeven wordt.
• In de groepen wordt stilgestaan bij de jaargetijden, door de natuur in te gaan en door knutselactiviteiten te doen die
afgestemd zijn op het betreffende jaargetijde. De groepsruimte wordt daarmee versierd.
Wij werken met thema’s afhankelijk hoe groot het thema is zal deze minimaal 2 weken of langer duren.
Yuki & Ko nieuwsbrief: Kinderopvang in Beeld
Yuki & Ko geeft gemiddeld 1 maal per kwartaal een nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrief is mede bedoeld voor ouders
met kinderen bij Yuki & Ko. De nieuwsbrief informeert ouders over nieuwe ontwikkelingen bij Yuki & Ko en geeft
informatie rondom actuele onderwerpen in de kinderopvang.
Yuki & Ko informatiemap
Bij Yuki & Ko krijgen alle ouders bij aanmelding de Yuki & Ko informatiemap. In deze map zit alle nuttige informatie
rondom algemene huisregels, procedures en beleid.
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Op verzoek van ouders
Ouders hebben altijd de mogelijkheid van inspraak met betrekking tot de opvoeding en verzorging van hun kind(eren).
Zij kunnen dit kenbaar maken aan de groepsleidster of aan Sippora Dijkerman. Echter de normen en waarden zoals
vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan zijn voor de leidsters van Yuki & Ko uitgangspunt van handelen.

5.4 Privacy van kinderen en ouders

Het is uitermate belangrijk dat de privacy van kinderen en ouders is gewaarborgd. Dit wordt vastgelegd in het
privacyreglement van Yuki & Ko. Iedereen werkzaam bij Yuki & Ko dient te handelen conform dit reglement. Het
privacyreglement is op locatie aanwezig.

5.5 Ouders en klachten

Hoewel Yuki & Ko er alles aan doet om op professionele wijze haar diensten aan te bieden, kan het voorkomen dat
ouders ontevreden zijn. Indien ouders klachten hebben over de geboden opvang worden zij in de gelegenheid gesteld
deze volgens een vastgestelde procedure kenbaar te maken. Natuurlijk is het zo dat ouders, in geval van een klacht, deze
eerst bij het desbetreffende groep te melden. Het klachtenreglement is op locatie aanwezig.

5.6 Ziekte bij kinderen

In beginsel geldt de hoofdregel dat zieke kinderen Yuki & Ko niet kunnen bezoeken. Yuki & Ko is daar niet voldoende
voor toegerust. Een ziek kind heeft extra verzorging nodig en kan een gezondheidsrisico vormen voor de andere
aanwezige kinderen. Criterium daarbij is of het (zieke) kind normaal kan worden opgevangen en/of de andere
aanwezige kinderen op de gebruikelijke wijze kunnen worden opgevangen. Of een ziek kind kan worden opgevangen
is ter beoordeling aan de leidsters. Yuki & Ko stelt het op prijs dat u ’s morgens uw kind even afmeldt.
Kind wordt ziek in de opvang:
Wordt een kind in de opvang ziek, dan neemt de leidster contact op met de ouders/verzorgsters en wordt na overleg
bepaald of een kind al dan niet moet worden opgehaald.
Besmettingsrisico:
Met betrekking tot de vraag of een kind een besmettingsrisico voor de andere aanwezige
kinderen vormt, zijn voor ons de richtlijnen van de GGD bepalend. Als het kind een besmettelijke ziekte heeft (en dus
mogelijk andere kinderen heeft aangestoken) worden de ouders van de andere kinderen over het besmettingsrisico
en de aard van de aandoening geïnformeerd.
Koorts:
Wanneer een kind koorts heeft, neemt de leidster contact op met de ouders/verzorgers. Het kind moet zo snel
mogelijk opgehaald worden. Een kind heeft koorts bij een lichaamstemperatuur van 38,5 graden. Bij een
lichaamstemperatuur vanaf ongeveer 38,5 graden (dit is afhankelijk van het gemiddelde lichaamstemperatuur van het
kind) wordt er contact opgenomen met de ouders/verzorgers om te overleggen wat het beste is voor het kind. De
leidsters van Yuki & Ko mogen geen paracetamol toedienen bij kinderen met koorts. Mits een kind een koortsstuip
heeft en met toestemming van de huisarts.

5.7 Medicijnverstrekking

Als regel geldt dat er door de leidsters van Yuki & Ko geen medicijnen worden verstrekt aan kinderen in de opvang.
Uitzonderingen daarop zijn in individuele gevallen mogelijk. De ouders dienen de leidsters te instrueren over de
toediening van het medicijn, waarbij desgewenst de bijsluiter wordt overhandigd en zij dienen een medicijnverklaring
te ondertekenen. De ouder blijft in deze altijd eindverantwoordelijk.

5.8 Spoedeisende gevallen

De ouders geven Yuki & Ko toestemming om in spoedeisende gevallen met
het kind naar de huisarts, tandarts of naar het ziekenhuis te gaan en de noodzakelijke maatregelen te nemen na –
indien mogelijk- overleg met de ouders, dan wel door deze aan te wijzen personen. De kosten van de medische
behandeling en, indien noodzakelijk, speciaal vervoer zijn voor rekening van de ouders.

5.9 Inentingen

De ouders dienen bij het plaatsingsgesprek aan te geven of zij voornemens zijn hun kind de gebruikelijke inentingen
willen laten ontvangen of dat hun kind de gebruikelijke inentingen heeft ontvangen. Deze informatie is belangrijk voor
de leidsters en voor de GGD bij uitbraak van een besmettelijke ziekte.
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5.10 Luiers, verzorgingsartikelen, fruit en broodmaaltijd

Luiers, verzorgingsartikelen, vers fruit en de broodmaaltijd worden door Yuki & Ko verstrekt, evenals tussendoortjes
en drinken. Fruithapjes worden door de leidsters van vers fruit gemaakt. De kinderen die flesvoeding krijgen of een
dieet volgen, dienen dit zelf mee te brengen. Onder verzorgingsartikelen wordt o.a. verstaan: sudocrème, zinkolie,
billendoekjes en zonnebrandcrème.

5.11 Reservekleding

De ouders dienen een set reservekleding voor hun kind in hun tas of mandje ter beschikking te stellen. De tassen,
jassen en spenen moeten worden voorzien van de naam van het kind, zodat misverstanden voorkomen kunnen
worden.
Yuki & Ko is niet aansprakelijk voor het zoek raken of de beschadiging van kleding, speelgoed en andere bezittingen
van het kind.
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6. Personeel
6.1 Opleiding en achtergrond

Alle leidsters die werken in het kdv Yuki & Ko zijn professioneel, gemotiveerd en hebben minimaal een relevante
pedagogische opleiding op MBO-niveau afgerond. Leidsters werken conform de beroepscode kinderopvang en
dienen een VOG4 te kunnen overleggen.

6.2 Deskundigheidsbevordering

Yuki & Ko begroot ieder jaar een budget ten behoeve van scholing en deskundigheidsbevordering.
Alle leidsters van Yuki & Ko worden regelmatig bijgeschoold. Zo wordt er om het jaar getraind op bedrijfshulpverlening
en kinder EHBO.
Daarnaast wordt leidsters de mogelijkheid geboden deel te nemen aan pedagogisch inhoudelijke
deskundigheidsbevordering. In het functioneringsgesprek en werkoverleg wordt bekeken of
deskundigheidsbevordering gewenst en/of noodzakelijk is. Invulling hiervan dit is mede afhankelijk van de wens van
Yuki & Ko en de vaardigheden en ambities van de leidster.

6.3 Stagiaires

Yuki & Ko biedt de mogelijkheid van stageplaatsen. Deze stageplaatsen worden ingevuld door
leerlingen van de MBO opleiding sociaal pedagogisch werk en biedt leerlingen de mogelijkheid het vak in de praktijk
te leren. Leerlingen worden aangenomen op basis van een stage overeenkomst, worden begeleid en werken op
basis van boventalligheid. Ook stagiaires voeren hun stage uit met in achtneming van de beroepscode kinderopvang
en dienen een VOG5 te kunnen overleggen.

6.4 Overleg

Eén keer per maand is er een teamoverleg, onder leiding van het Sippora Dijkerman.
Hierin worden zaken besproken zoals de omgang met de kinderen en met elkaar.
Sippora Dijkerman heeft overleg met Carolien Roseboom van Konijn & Ko voor belangrijke zaken voor de
samenwerking onderling. Dit bespreekt Sippora in het Team.
Wanneer het nodig mocht zijn om een locatieoverleg te houden wordt deze gepland op verzoek.
Hierin kunnen dan de zaken besproken worden die beide opvangen aangaan.
Je kan dan denken aan gezamenlijk te organiseren activiteiten.

4

Verklaring omtrent Gedrag
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Verklaring omtrent Gedrag

Pagina 29 van 36

Pedagogisch beleid Yuki & Ko

januari 2018

7. Samenwerking in de kinderopvang
7.1 Buitenschoolse opvang

Bij Yuki & Ko is er de mogelijkheid om samen te werken met de BSO Konijn & Ko. We kunnen van elkaars faciliteiten
gebruik maken en het geeft kinderen de kans tot uitwisseling. Voor oudere peuters is er de mogelijkheid om alvast
eens bij de BSO te spelen wat de overgang naar , met het bereiken BSO van de 4 jarige leeftijd makkelijker maakt.
Ook is er de mogelijkheid dat kinderen van de BSO de jongere kinderen bezoeken om bijvoorbeeld een boekje voor te
lezen of samen een spelletje te doen.
Natuurlijk worden broertjes en zusje die gebruik maken van de verschillende opvangvormen in de gelegenheid gesteld
bij elkaar op bezoek te gaan. Mits dit een positieve toevoeging is voor de kinderen van Yuki & Ko.
Feesten en vieringen zijn bij uitstek momenten waarbij het hele kindercentrum betrokken kunnen worden bij de
festiviteiten maar ook bepaalde thema’s kunnen uitgangspunt zijn voor gezamenlijke activiteiten binnen het
kindercentrum.

7.2 Peuteropvang

Bij Yuki & Ko is er de mogelijkheid om samen te werken met peuteropvang Konijn & Ko.
Eén van de nadelen van een verticale groep is dat de oudere kinderen in de groep niet altijd voldoende uitdaging
vinden. Bijvoorbeeld in een groep waar ook baby’s rondkruipen moet erg voorzichtig omgegaan worden met
materialen als prikpennen, scharen of kleine lego steentjes. Bovendien worden de oudsten nogal eens gestoord in
hun spel door de kleintjes. Daar om hebben we een 3 + groep om de kinderen een extra uitdaging te geven en te
laten experimenteren met vaardigheden waar ze aan toe zijn. Hebben ouders behoefte aan een grotere speelgroep
dan is er de mogelijk dat er kinderen deel kunnen nemen aan de peutergroep bij Konijn & Ko. Dit gebeurt als er ruimte
is in de peutergroep en een 3 jarig kind meer uitdaging nodig heeft. In de peutergroep wordt aandacht besteed aan
extra activiteiten aansluitend bij de leeftijd met leeftijdgenootjes. Te denken valt aan het genoemde prikken en
knippen, maar ook naar aanleiding van een verhaal iets maken, ongestoord in de poppenhoek spelen in een
groepsruimte zonder jonge kinderen. En er wordt aandacht besteed aan voorschoolse educatie, evenals in onze eigen
3 + groep.

7.3 Bureau Jeugdzorg

Soms verloopt de ontwikkeling van een kind niet zoals verwacht en kan Yuki & Ko niet de ondersteuning en
begeleiding bieden die een kind nodig heeft. Ouders kunnen in dat geval contact opnemen met Bureau Jeugdzorg en
het kdv kan hen daar in ondersteunen.
Wanneer ouders al contacten hebben met Bureau Jeugdzorg kan er, indien relevant en altijd in het belang van het
kind, behoefte zijn aan uitwisseling rondom de ontwikkeling van het kind. Dit gebeurt altijd in overleg en met
toestemming van ouders.

7.4 Logopedie

Yuki & Ko heeft een samenwerkingsovereenkomst met de logopedie. Jaarlijks hebben wij 1 a 2 keer een open
spreekuur op Yuki & Ko. Ouders kunnen dan vrijblijvend binnenlopen en vragen stellen over de spraak-taal
ontwikkeling van hun kind.
Wij hebben formulieren met richtlijnen voor de spraaktaal van een kind, op een bepaalde leeftijd.
Wanneer de leidsters het idee hebben dat een kindje een achterstand heeft kunnen wij deze formulieren gebruiken en
in gesprek gaan met ouders, evt. kunnen wij de ouders doorverwijzen naar de logopediste.

7.5 Consultatie bureau

Jaarlijks hebben wij overleg met de deskundigen van het consultatiebureau. Er wordt dan informatie uitgewisseld over
de veranderingen van voedingsadviezen of andere veranderingen in adviezen naar ouders. Zo kunnen wij als
dagopvang op dezelfde “lijn “zitten als het c.b. En samen het beste advies over voeding en andere ontwikkeling
geven aan de ouders.
Wanneer wij vermoedens hebben van mishandeling/verwaarlozing o.i.d. kunnen wij dit ook overleggen met de
deskundigen van het CB. Voor wij naar andere instanties gaan.
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7.6 Basisscholen

Er zijn afspraken gemaakt met de basisscholen over de overdracht van de 4 jarige kinderen van
Yuki & Ko. Ieder 4 jarig kind ontvangt van ons een observatie waarin de belangrijke ontwikkelingen omschreven
staan. Deze observatieverslagen worden besproken met de ouders.
Ouders kunnen zelf bepalen of zij de observatie meegeven aan de leerkracht op de basisschool.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen een goede frisse start kunnen maken op de basisschool. De kinderen hebben
met 4 jaar vaak een hele grote ontwikkelingssprong, waardoor ze op de basisschool ineens heel ander gedrag gaan
vertonen. Daarom zijn wij er voorstander van dat een kind “blanco” kan starten op een basisschool.
Wanneer een kind “anders” is in zijn ontwikkeling dan gaan wij, in overeenstemming met ouders, een overdracht doen
naar de basisschool. Wij nemen dan zelf contact op met de betreffende basisschool.
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Bijlage 1.
Ontwikkelingsgebieden:
De ‘ontwikkeling van kinderen’ is een breed begrip waarbinnen meerdere specifieke ontwikkelingsgebieden te
noemen zijn:
Motorische ontwikkeling
Spelen is voor kinderen een goede manier om hun motoriek te oefenen.
Afhankelijk van het spel oefenen ze ofwel de grove motoriek( klimmen, kruipen, fietsen) ofwel de fijne
motoriek ( puzzelen, bouwen).
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Door het samen zijn en het samen spelen leren kinderen hun emoties een plaats te geven, hun zelfgevoel te
ontwikkelen.
Lichamelijke ontwikkeling
Door gezond te leven, waarbij de omgeving een belangrijke rol speelt, groeien kinderen lichamelijk en zullen ze zich
ook lichamelijk ontwikkelen. Hier spelen gezonde voeding, frisse lucht, genoeg beweging en voor kinderen aangepast
meubilair een grote rol.
Zintuiglijke ontwikkeling
Kinderen ontdekken al spelend de wereld. Dat ontdekken begint met de zintuigen; ruiken, voelen, horen, zien,
proeven en betasten. Hierdoor oefenen ze als het ware onophoudelijk hun zintuigen en doen ze allerlei ervaringen op
de essentieel zijn voor de andere ontwikkelingsgebieden.
Creativiteitsontwikkeling
Door te spelen ontwikkelen kinderen hun creatieve vermogen. Kinderen zijn enorm fantasierijk. In hun spel zijn ze
steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Zo geven kinderen ook hun eigen invulling en draai aan de wereld.
Taalontwikkeling
Door middel van taal ondersteunt en ordent een kind zijn spel. Taalverwerving en taalontwikkeling zijn essentieel voor
de verdere ontwikkeling van het kind. Een goede taalbeheersing kan gezien worden als een van de sleutels van
succes op school. Derhalve is het belangrijk dat een kind volop taal aangeboden krijgt en dat taal actief gebruikt wordt
in zijn omgeving.
Cognitieve ontwikkeling
Via het spelen doen kinderen allerlei kennis op. Door te bouwen leren kinderen bijvoorbeeld het ordeningsprincipe. Ze
ervaren al gauw dat een toren van kubussen alleen blijft staan als je werkt van groot naar klein. Het logisch en
abstract denken, oorzaak en gevolg zijn belangrijke voorwaarden in het creatief oplossen van problemen of vragen.
Ontwikkeling van identiteit en zelfvertrouwen
Door samen te spelen en ruimte te krijgen om ervaringen op te doen en daarbij ook gezien en bevestigd te worden,
krijgen kinderen zelfvertrouwen in wat ze doen. Dit bevordert op een positieve manier hun zelfbeeld. Door dit
zelfvertrouwen verleggen kinderen hun grenzen steeds opnieuw. Dit komt de vorming van de eigen identiteit ten
goede.
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Bijlage 2

Dagindeling Yuki & Ko
Baby's hebben hun eigen dagritme.
Dit ritme word zoveel mogelijk aangepast aan de thuissituatie, mits dit mogelijk is.

7.30 - 8.30 uur
9.30 - 10.00 uur

10.00 uur

10.15/10.30 uur
10.30 - 11.15 uur

11.15 11.30 uur

11.30 - 12.00 uur

12.00 - 14.30 uur

14.30 - 15.00 uur
15.00 uur

15.30 - 16.30 uur
16.30 - 17.00 uur
16.30 - 18.00 uur

Brengen van de kinderen, vrij spelen
In de poppenhoek, speelhoek of soms een puzzel aan tafel.
Fruit eten, water drinken, biscuitje eten
Voor of na het fruiteten zingen we meestal liedjes of mogen de kinderen iets
vertellen
Schoonmaken van de handen en gezicht met een washandje. Verschoonronde
Luiers worden verschoond, kinderen gaan op de pot of op de
wc.
Buitenspelen of eerst activiteit doen
Afhankelijk van het thema gaan we een knutselactiviteit doen, plakken/verven..
Buitenspelen
Fietsen, glijden van de glijbaan, spelen in de zandbak, voetballen, spelen met de auto's op de
mat,
cavia's knuffelen, bouwen met de grote blokken, kloslopen, skippyballen…
Handen wassen, verschonen van luiers/plassen, klaarmaken voor het broodeten
De kinderen die gaan slapen worden vast een pyjama aangedaan
Broodeten, thee/sap
drinken
de kinderen mogen 1 a 2 boterhammen eten, eerst hartig beleg en dan evt. zoet beleg.
en tot slot mogen ze een cracker met beleg.
Schoonmaken van handen en gezicht met een washandje en naar bed
Afhankelijk hoe lang kinderen slapen blijven ze in bed. Kinderen die niet meer slapen mogen
rustig gaan spelen op de groep.
Kinderen uit bed halen, verschonen en aankleden
Sommige kinderen gaan op het potje of de wc. En kunnen zichzelf aankleden
Fruit eten, ranja drinken
Kinderen die zindelijk zijn gaan nog een keer
plassen
Buiten spelen, een activiteit doen, een bak met duplo, trein, houtenblokken o.i.d.
Verschoonronde. Crackertje, zoutjes eten en evt. water
drinken
Ophalen van de kinderen.
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Lochem,
Beste ouders,
Bij Yuki & Ko maken we regelmatig gebruik van:
een buitenbed om in te slapen.
Via deze brief wil ik vragen voor uw toestemming om uw kind buiten te laten slapen bij
Yuki & Ko.
Wilt u onderstaand strookje invullen en inleveren bij de leidsters van Yuki & Ko.
Vriendelijke groet,
Sippora Dijkerman

Ik geef wel/geen* toestemming om (naam)…………………………………………………………. te laten
slapen in een buitenbed.

Lochem, ……. - …….- …….
Handtekening ouder,
*doorstrepen wat niet van toepassing is

Pagina 34 van 36

Pedagogisch beleid Yuki & Ko

januari 2018

Bijlage 4

Toestemmingsformulier voor kinderen die in 2 stamgroepen
geplaatst zijn
datum vaststelling: 21-10-2014

In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de dagopvang in één vaste groep kinderen
geplaatst wordt. Voor de dagopvang wordt deze groep kinderen een ‘stamgroep’ genoemd. De wet biedt
ruimte om tijdelijk af te wijken van deze regel. Met schriftelijke toestemming van de ouders kan opvang
tijdelijk in een andere groep dan de stamgroep van het kind plaatsvinden.
Heel graag bieden wij de 3 jarige kinderen een extra uitdaging aan. Er is dan de mogelijkheid om wekelijks
van meer dan 1 stamgroep gebruik te maken.
Als uw kind 3 jaar is mag uw kind ook in de 3+ groep spelen. In de 3+ groep is er de mogelijkheid om met
leeftijdgenootjes te spelen. Er worden meer voorschoolse activiteiten aangeboden om de kinderen wat
meer uitdagingen aan te bieden.
Met dit formulier geeft u toestemming dat uw kind naast de Yuki-groep of Ko-groep in een 2e stamgroep,
de 3+ groep, mag spelen.

Hierbij geeft (naam ouder/verzorger)…………………………………..................................
Toestemming om (naam kind)……………………………………………………………………………..
Gebruik te laten maken van een 2e stamgroep op de volgende dagen:
maandag / dinsdag / woensdag / donderdag / vrijdag *
Voor de periode van: …………………………. t/m ……………………………………………

Handtekening ouder/verzorger:

Datum:
*doorstrepen wat niet van toepassing is
Pagina 35 van 36

Pedagogisch beleid Yuki & Ko

Pagina 36 van 36

januari 2018

