Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf
Dit is een kleine samenvatting uit ons pedagogisch beleidsplan. We hebben voor al onze KDV
locaties één pedagogisch beleidsplan. Per kinderdagverblijf hebben we een werkplan
opgesteld waarin dit verder staat beschreven hoe dit in de praktijk op deze locatie wordt
vorm gegeven.

Pedagogische uitgangspunten
Visie
Kinderopvangcentrum De Speelboerderij biedt opvang in een vertrouwde en uitdagende
omgeving die aansluit bij de belevingswereld van het kind. De ontwikkeling van ieder kind
wordt optimaal gestimuleerd. Wij maken intensief gebruik van de buitenwereld waar respect
voor de natuur centraal staat. Ieder kind is uniek!
Basisdoelen
Onze werkwijze is gebaseerd op de 4 pedagogische basisdoelen van Riksen Walraven. Het
voldoen aan deze doelen is een voorwaarde voor een goede ontwikkeling van kinderen.
Kwaliteit is gebaseerd op de 4 basisdoelen:
•

Bieden van emotionele veiligheid
De belangrijkste voorwaarde waaraan de kinderopvang moet voldoen is de zorg dat
kinderen zich veilig en vertrouwd op de opvang voelen. Het bieden van emotionele
veiligheid gebeurd op verschillende manieren. Een vertrouwde relatie tussen
pedagogisch medewerkers, kinderen, ouders en kinderen onderling is hierbij belangrijk.
Kinderen worden opgevangen in zogenaamde vaste stamgroepen waarin vaste
pedagogisch medewerkers werken.

•

Stimuleren van sociale competenties
Bij het vinden van je plaats in de maatschappij en het kunnen functioneren in de
maatschappij heb je sociale vaardigheden nodig. Op het kinderdagverblijf helpen we
kinderen bij het ontwikkelen van het begin van de sociale vaardigheden. Zoals samen
delen, op je beurt wachten enz.

•

Stimuleren van persoonlijke competenties:
Hieronder worden de persoonskenmerken en kwaliteiten bedoeld. Ieder kind ontwikkelt
zich hierin verschillend. Dit valt onder te verdelen naar verschillende
ontwikkelingsgebieden, emotionele, motorisch/zintuiglijk, cognitief, taal en
communicatieve, creatief en beeldende ontwikkeling. Wij zorgen ervoor dat tijdens
activiteiten verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod komen.

•

Overdracht van waarden en normen
Op het kinderdagverblijf wordt hier op speelse manier aandacht aan geschonken tijdens
de dagelijkse dingen. Een voorbeeld hiervan is het op je beurt wachten in de kring.
Jonge kinderen leren gaandeweg wat er van hen verwacht wordt op het
kinderdagverblijf.

In de praktijk / op de groep
Wennen:
Wanneer kinderen nieuw komen binnen ons kinderdagverblijf maakt het locatiehoofd samen
met de ouders wenafspraken. Wennen is meestal 2 dagdelen. Afhankelijk van wat ouder en
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kind nodig hebben maken we hierover afspraken. De wenperiode zorgt ervoor dat kinderen
en ouders gewend raken aan het kinderdagverblijf, de pedagogisch medewerkers en de
andere kinderen op de groep. Ook de pedagogisch medewerkers kunnen de kinderen in
deze periode alvast leren kennen.
Daarnaast plannen we een intakegesprek om met elkaar kennis te maken voordat de
opvang start. Kinderen worden ingedeeld in vaste groepen, zogenaamde stamgroepen,
waar vaste pedagogisch medewerkers werken. Elk kind krijgt een mentor.
Dagindeling
Voor baby’s houden we hetzelfde ritme aan als thuis. Wanneer kinderen ouder worden gaan
we langzamerhand naar het dagritme van peuters. Een vaste dagindeling biedt houvast en
duidelijkheid. Kinderen leren hoe de dag eruit ziet en wat er van hen verwacht wordt. Dit
zorgt voor emotionele veiligheid.
Wij vragen van ouders om kinderen te brengen voor 9:00 uur. Daarna starten we met het
aanbieden van activiteiten.
Activiteiten
Wij werken met het programma Uk en Puk. Uk en Puk is gericht op de brede ontwikkeling.
Hiermee creëren we al spelenderwijs een doorgaande lijn naar school. Spelen is de essentie.
Kinderen leren en ontdekken al spelenderwijs. We werken met thema’s gedurende een
aantal weken.
Voedingsbeleid
Ons voedingsbeleid is afgestemd op de richtlijnen uit de Schijf van Vijf van het
Voedingscentrum. Wij bieden voornamelijk basisproducten hieruit aan. Wij houden uiteraard
rekening met allergieën en is er ruimte om individuele afspraken te maken bij een bepaald
dieet of (geloofs-)overtuiging.
Eten is een rustmoment op de dag. We eten met elkaar aan tafel.
Bij speciale gelegenheden zoals een verjaardag wijken we incidenteel af van ons
voedingsaanbod. Wij hebben een voorkeur voor een kleine gezonde traktatie.
Vanuit het kinderdagverblijf worden de luiers en voeding verzorgt. Indien ouders voor
kinderen gebruik maken van andere luiers en/of voeding dan moet dit door ouders zelf
meegebracht worden.
Oudercommissie
Alle locaties hebben een oudercommissie. De oudercommissie heeft adviesrecht en
vertegenwoordigt de stem van de ouders.
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