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1 INLEIDING
Dit is het pedagogisch beleidsplan voor de naschoolse opvang van Kinderdagverblijf Pimmetje. Hierin wordt
beschreven hoe aan de zorg voor de kinderen vorm wordt gegeven. In elke naschoolse opvang gelden concrete
afspraken en regels die ervoor moeten zorgen dat de kinderen zich veilig voelen en zich optimaal binnen hun
eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Het pedagogisch beleid geeft inzicht in het hoe en waarom van
de gemaakte afspraken. Het maakt het opvoedkundig handelen binnen de muren van Pimmetje zichtbaar en
toetsbaar. Het geeft de ouders de informatie die nodig is om tot een bewuste keus te komen met betrekking
tot naschoolse opvang.Het is een beleid in beweging; een samenspraak tussen de medewerkers van Pimmetje
en de ouders. Het zal geregeld een onderwerp van gesprek zijn, bijvoorbeeld tijdens vergaderingen met de
oudercommissie of pedagogisch medewerkers, om zo tot een gedragen beleid te komen waar zowel ouders als
medewerkers zich prettig bij voelen.
Bij Pimmetje vinden we het belangrijk om een goede kwaliteit van zorg te bieden. Dit beleidsplan beschrijft
hoe we een continue kwaliteit willen waarborgen. Jaarlijks voeren we twee interne audits uit. Eén interne
audit is gericht op alle processen en de andere interne audit is gericht op een tweetal processen. Hierdoor is
gegarandeerd dat het beleid jaarlijks getoetst wordt aan de werkelijke uitvoering en ons beleid erop gericht is
om onze kwaliteit te blijven verbeteren.
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2 NASCHOOLSE OPVANG BIJ PIMMETJE
De algemene doelstelling van de kinderopvang in
Nederland is:
Het in groepsverband begeleiden van de ontwikkeling van
het 0-12 jarige kind, onder deskundige en gediplomeerde
leiding, in samenspraak met de ouders in een daartoe
speciaal uitgeruste omgeving.
Aangezien ouders hun kostbaarste bezit aan ons
toevertrouwen, willen we dat Pimmetje meer is dan zomaar een naschoolse opvang. We willen een plek zijn
waar ouders, kinderen en medewerkers zich prettig voelen en waar ze graag komen. We willen een opvang
zijn die door ouders gewaardeerd wordt vanwege onze betrokkenheid bij de kinderen en ouders, de sfeer
waarbinnen we de kinderen opvangen en de hoge kwaliteit van kinderopvang.
Voor een goede ontwikkeling van het kind is het belangrijk dat het kind zich veilig voelt. De zorg bij de
naschoolse opvang moet daarom in het verlengde liggen van de zorg die de kinderen thuis en op school
krijgen.Deze gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid wil Pimmetje samen met de ouders vormgeven.
Dit zal later in dit beleid verder beschreven worden.
Kinderdagverblijf Pimmetje heeft 4 groepen voor naschoolse opvang. Bij de Bengels en de Binkies komen de
kinderen van 4 t/m 6 jaar. De kinderen van 6 t/m 8 jaar spelen bij de Kanjers en de kinderen van 8 t/m 12 jaar
bij de Spetters. Iedere groep wordt begeleid door gediplomeerde pedagogisch medewerkers.
Daarnaast verzorgen wij bij Pimmetje de dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar aan Rijnsburgerweg 140.
Voor deze opvang hebben wij een apart pedagogisch beleid.

2.1 ALGEMENE INFORMATIE
We zijn het hele jaar door op iedere werkdag geopend, uitgezonderd de erkende feestdagen, 5 mei in
jubileumjaren, 3 oktober en tussen Kerst en Oud en Nieuw. Tevens is er eens per jaar een studiedag voor het
team waarop wij gesloten zijn. Ouders krijgen een financiële compensatie voor deze dag.
De naschoolse opvang is tijdens de schoolweken open na schooltijd tot 18.30 uur en in schoolvakantieweken
van 8.00-18.00 uur. De kinderen kunnen dan tussen 8.00
uur en 9.30 uur gebracht worden, en tussen 16.00 en 18.00
uur weer opgehaald worden. De kinderen kunnen in overleg
na 9.30 uur gebracht worden en voor 16.00 uur worden
gehaald. Ouders wordt gevraagd om uiterlijk 17.50 uur in de
vakanties en 18.20 uur in de schoolweken bij Pimmetje te
zijn, zodat er nog gelegenheid is om de dag door te spreken.
Als de scholen extra dicht zijn in verband met een studiedag, bieden wij bij een aanvraag van tenminste 2
kinderen opvang bij Pimmetje. Deze kinderen kunnen dan vanaf 8.30 uur gebracht worden. De extra ochtend
wordt bij de volgende factuur in rekening gebracht.Het team organiseert een paar maal per jaar een activiteit
voor kinderen en ouders (paaseieren zoeken, zomerfeest en Sinterklaas). Aan de ouders wordt dan ruim van
tevoren gevraagd om eerder bij Pimmetje te komen.
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Om kinderen op te kunnen voeden is er een vertrouwensrelatie nodig tussen de opvoeder, in dit geval de
pedagogisch medewerker, en het kind. In hoofdstuk 4 wordt hier verder op ingegaan. De kinderen hebben
vaste dagen waarop ze komen.
Soms is het mogelijk om een dag te ruilen of een dag extra te komen. Dit is echter afhankelijk van hoeveel
kinderen er die dag al in de eigen groep zijn. We gaan hierbij niet over de norm van 20 kinderen per dag
heen (bij de Binkies niet meer dan 10 kinderen). De Spetters mogen 24 kinderen dagelijks verwelkomen. De
kosten van een (halve) dag extra worden in de volgende
maandfactuur berekend. Bij ruildagen moeten de geruilde
dagen binnen 3 kalenderweken vallen. De dagen kunnen in
dezelfde week geruild worden, de kalenderweek daarvoor en
de kalenderweek erna. Het mag hierbij ook om ziektedagen
of vakantiedagen gaan. Ruildagen kunnen aangevraagd
worden via Whatsapp contact met de desbetreffende groep
of via mail naar nso@pimmetje.nl.
In principe zijn alle kinderen welkom bij Pimmetje. Criterium voor een kind met een handicap of ernstige
allergie is dat opvang realiseerbaar is binnen de bestaande randvoorwaarden: 20 kinderen in een groep met 2
pedagogisch medewerkers die niet medisch geschoold zijn,
zonder het treffen van speciale voorzieningen.

2.2 PIMMETJE
Wie staat er achter de naam Pimmetje?
Kinderdagverblijf Pimmetje BV is een particulier
kinderdagverblijf dat in 2001 is opgezet door Wim Baars en Esther Stokkel. Esther is de directeur van
Pimmetje en zij is belast met de dagelijkse leiding. Zij wordt hierin ondersteund door een locatiemanager bij
de dagopvang, een locatiemanager bij de naschoolse opvang en een pedagogisch coach/beleidsmedewerker.
Tezamen vormen zij het managementteam (MT) van Pimmetje.

3 PEDAGOGIEK EN ZORG
In de gedachtewisseling rondom het werken in de kinderopvang ontstaat steeds meer erkenning voor het feit
dat de kinderen door de pedagogisch medewerkers niet alleen worden verzorgd en beziggehouden, maar dat
ze er ook een deel van de opvoeding genieten. In 2000 is er daarom een leerstoel in de Pedagogiek van de
Kinderopvang ingesteld. De eerste hoogleraar voor deze leerstoel was Marianne Riksen-Walraven.
De opvoedingstheorie van professor Riksen-Walraven ligt ten grondslag aan de Wet Kinderopvang en
de beleidsregels kwaliteit kinderopvang. Zij heeft 4 basisdoelen geformuleerd voor de opvoeding in de
kinderopvang en het gezin.
Gezien het belang dat gesteld wordt aan haar visie wordt deze kort weergegeven in dit hoofdstuk.
Daarna wordt beschreven hoe we bij Pimmetje vormgeven aan de 4 basisdoelen van Riksen-Walraven.

3.1 VISIE VAN RIKSEN-WALRAVEN
(bron: Tijd voor kwaliteit in de kinderopvang, 18-02-2000
rede van M. Riksen-Walraven bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar )

Van oudsher heeft de pedagogiek zich vooral gericht op het opvoeden van kinderen in twee leefomgevingen,
het gezin en de school. Gezin en school zijn dus traditioneel de voornaamste leefsettings van kinderen, waar
het belangrijkste opvoedwerk wordt gedaan. Doordat in de afgelopen decenia steeds meer moeders langer
buitenshuis zijn gaan werken, is tussen die twee settings echter een nieuw leefmilieu voor kinderen ontstaan,
de kinderopvang.
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In Nederland is altijd zeer veel waarde toegekend aan de opvoeding binnen het gezin. Dat is waarschijnlijk de
belangrijkste verklaring voor de weerstand die hier, meer dan in de ons omringende landen, nog steeds bestaat
tegen het “wegbrengen” van jonge kinderen naar kinderdagverblijven. Opvang buiten het gezin kan als een
“verlies” voor het kind geïnterpreteerd worden vanwege een gemis van de geborgenheid en de warmte van
de vaste vertrouwde, betrokken verzorger. Maar is dit ook zo?In onderzoeken naar de vraag of kinderopvang
positieve of negatieve effecten heeft op de ontwikkeling van kinderen komt naar voren dat de kwaliteit
van de opvang hierbij essentieel is. Opvang van lage kwaliteit heeft negatieve effecten op de ontwikkeling
van kinderen, opvang van hoge kwaliteit kan kinderen iets extra’s bieden. Het bezoeken van een goed
kinderdagverblijf kan langdurige positieve effecten hebben op de sociale en persoonlijkheidsontwikkeling van
kinderen, en op hun taalontwikkeling en schoolprestaties.
Het is daarom van belang om richtlijnen te geven wat verstaan wordt onder “goede kinderopvang” en welke
pedagogische onderbouwing hieraan ten grondslag ligt.
Riksen-Walraven heeft hiervoor vier gemeenschappelijke basisdoelen voor de opvoeding in de kinderopvang
en het gezin geformuleerd. De basisdoelen zijn geformuleerd aan de hand van de vraag wat kinderen in de
eerste levensjaren nodig hebben voor hun welzijn en ontwikkeling om ze de kans te geven zich te ontwikkelen
tot personen die goed functioneren in de samenleving.
Als de vier pedagogische basisdoelen van de opvoeding van kinderen in gezin en kinderopvang beschouwt ze
het aanbieden aan kinderen van:

1. Veiligheid: een veilige basis, een ‘thuis’ waar kinderen zich kunnen ontspannen en
zichzelf kunnen zijn.

Het bieden van een gevoel van veiligheid is de meest basale pedagogische doelstelling, het bieden van
veiligheid is van primair belang. In principe zijn er drie bronnen van veiligheid, namelijk de relaties met de
pedagogisch medewerkers, relaties met andere kinderen en de inrichting van de omgeving.
1.1 Vaste en sensitieve verzorgers. De beschikbaarheid van sensitief reagerende opvoeders in de eerste
levensjaren blijkt bevorderlijk voor de veerkracht van kinderen, ook op langere termijn.
1.2 Bekende leeftijdsgenoten. De aanwezigheid van bekende leeftijdsgenoten kan bijdragen aan een
gevoel van veiligheid. In een vertrouwde groep kunnen kinderen gevoelens van verbondenheid en sociale
verantwoordelijkheid ontwikkelen.
1.3 Inrichting van de omgeving. Ook de inrichting kan bijdragen aan een gevoel van geborgenheid. Je kunt
gebruik maken van de mogelijkheden om via inrichting van de ruimte een veilige sfeer te scheppen voor jonge
kinderen.

2. Gelegenheid tot het ontwikkelen van ‘persoonlijke competenties’.

Hiermee wordt gedoeld op brede persoonskenmerken zoals veerkracht, zelfstandigheid en zelfvertrouwen,
flexibiliteit en creativiteit die kinderen in staat stellen om allerlei typen problemen adequaat aan te pakken
en zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden. De belangrijkste middelen voor jonge
kinderen om greep te krijgen op hun omgeving zijn exploratie en spel. Door exploratie ontdekt het kind
nieuwe handelingsmogelijkheden die vervolgens in spel worden geoefend, uitgebouwd, gevarieerd en
geperfectioneerd. Drie belangrijke middelen om de kwaliteit van exploratie en spel te bevorderen zijn:
2.1 Inrichting van de ruimte en aanbod van materialen. De inrichting van de groepsruimte moet erop gericht zijn
dat kinderen zich veilig voelen en ongestoord kunnen spelen met aan de leeftijd aangepast materiaal.
2.2 De vaardigheid van pedagogisch medewerkers in het uitlokken en begeleiden van spel.. De pedagogisch
medewerkers scheppen de condities voor spel door bijvoorbeeld materialen en activiteiten aan te bieden die
aansluiten bij het ontwikkelingsniveau en de interesse van het kind. De medewerkers begeleiden en verrijken
het spel zonder de kinderen het initiatief uit handen te nemen.
2.3 De aanwezigheid van bekende leeftijdsgenoten. Naarmate kinderen elkaar beter kennen, spelen zij meer
samen en is hun spel van een hoger niveau. Het verkeren in een groep met vertrouwde leeftijdgenoten blijkt
niet alleen het gevoel van veiligheid, maar ook de kwaliteit van het samenspel te bevorderen.
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3. Gelegenheid tot het ontwikkelen van ‘sociale competenties’.

Dit begrip omvat een heel scala aan sociale kennis en vaardigheden, zoals het zich in een ander kunnen
verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen, het
ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. Kinderen hebben een aangeboren ‘sociale gerichtheid’: ze zijn
van nature geneigd hun aandacht en gedrag te richten op mensen in hun omgeving. Communicatie is een
middel om informatie te verwerven en betekenis te creëren. Het vermogen om goed te communiceren is
daardoor de belangrijkste sleutel tot cognitieve ontwikkeling en kennisverwerving. Naast communicatie met
volwassenen, blijken positieve interacties van jonge kinderen met leeftijdgenoten hun sociale competentie te
kunnen bevorderen, mits de pedagogisch medewerkers deze interacties goed begeleiden zodat een kind niet
te veel negatieve ervaringen opdoet in de omgang met andere kinderen.

4. Waarden en normen, ‘cultuur’.

Kinderen moeten de kans krijgen om zich de waarden en normen, de ‘cultuur’ eigen te maken van de
samenleving waarvan zij deel uitmaken. Naast het socialisatieproces binnen het gezin biedt de groepssetting
andere mogelijkheden tot socialisatie en cultuuroverdracht. De kinderopvang is een bredere samenleving dan
het gezin, waar kinderen in aanraking komen met andere aspecten van de cultuur.

3.2 PEDAGOGIEK EN ZORG BIJ PIMMETJE
Uit bovenstaande visie komt duidelijk naar voren dat Riksen-Walraven drie belangrijke instrumenten ziet die
voor een goede pedagogische kwaliteit kunnen zorgen: de pedagogisch medewerkers, de groepssamenstelling
en de groepsruimte. In de komende hoofdstukken wordt beschreven hoe er bij Pimmetje invulling gegeven
wordt aan de belangrijke rol die deze drie instrumenten hebben.
Hoewel Riksen-Walraven het niet noemt, zien wij ook een hele belangrijke rol voor ouders. Hoe goed de
kwaliteit van de opvang ook is, een kind kan hier pas ten volle van profiteren als er een goede samenwerking
met de ouders is. Pas als ouders zich prettig en vertrouwd voelen bij de opvang, voelt het kind dat het zich
‘thuis’ mag voelen bij Pimmetje.

Pedagogisch beleidsplan naschoolse opvang versie 6

7

4 DE ROL VAN DE PEDAGOGISCH MEDEWERKERS
Uit de vier basisdoelen van Riksen-Walraven komt duidelijk naar voren hoe belangrijk de rol is die de
pedagogisch medewerkers hebben. Hun houding en werkwijze bepalen de pedagogische kwaliteit van de
opvang en daarmee ook de mogelijkheden die kinderen geboden krijgen om zich te ontwikkelen tot personen
die goed functioneren in de samenleving.
Daarom is het allereerst belangrijk om goed gekwalificeerde pedagogisch medewerkers te hebben met een
prettige manier van omgaan met mensen. Wij werken met medewerkers die minimaal in het bezit zijn van een
MBO-SPW3, MBO-LKC of een hieraan verwant diploma en honoreren hen volgens de CAO Kinderopvang.
Wij bieden aan leerlingen die de PW-3, SPW-3 BOL of SPW-4 BOL opleiding (=de dagopleiding voor
pedagogisch medewerkers) volgen, de mogelijkheid om stage te lopen bij ons. Zij staan boventallig op
de groep en hebben nooit de eindverantwoordelijkheid. Daarnaast werken we bij Pimmetje met BBLpedagogisch medewerkers. Dat zijn medewerkers die in eerste instantie als groepshulp ingezet worden en
zodra dit vanuit de opleiding mag, worden zij als pedagogisch medewerkers ingezet. Zij staan dus aan het
begin van de opleiding als boventallig op de groep en krijgen naarmate de opleiding vordert steeds meer
verantwoordelijkheden.
Om de kinderen zich veilig te laten voelen, heeft iedere groep een vast team van pedagogisch medewerkers
waardoor deze zeer vertrouwd zijn voor het kind. Iedere groep heeft 1 of 2 vaste pedagogisch medewerkers.
Doordat de pedagogisch medewerkers met vaste diensten werken, weten de kinderen wie er die dag is.
Daarnaast proberen we de kinderen door een vaste medewerker uit school te laten halen. In het geval van
ziekte of vakantie van de medewerkers hebben we vaste invalkrachten bij Pimmetje die bekend zijn met de
groepen.
Werken met een groep kinderen vraagt bijzondere kwaliteiten van de pedagogisch medewerkers. Ze moeten
op een positieve manier gebruik kunnen maken van de groepsdynamische processen tussen kinderen:
hun neiging tot imitatie, hun drang om erbij te willen horen, hun mogelijkheden om van elkaar te leren en van
elkaar te genieten.
De pedagogisch medewerkers zorgen voor de structuur in de groep door middel van een vast dagritme,
groepsregels en vaste gewoontes. Ze leren de kinderen om te gaan met rivaliteit, ruzie, vreugde en feest.
Hierbij moeten zij er rekening mee houden dat de groep bestaat uit individuele kinderen die voortdurend
veranderen en steeds een nieuwe aanpak vragen. Zij stimuleren de kinderen in hun sociale vaardigheden:
dat zij respect voor elkaar moeten hebben en dat ze rekening leren houden met elkaar.
Dit vraagt om een actieve betrokkenheid van de pedagogisch medewerkers met doelgerichte interactie
tussen hen en de kinderen.
De medewerkers streven ernaar om een huiselijke, niet prestatiegerichte sfeer te creëren. De vrije tijd bij
Pimmetje betekent voor de kinderen ontspanning, inspiratie, mogelijkheden om interesses te ontdekken,
hobby’s te ontwikkelen en vrienden te maken. Na een intensieve schooldag is het belangrijk dat de kinderen
zich kunnen uitleven of juist tot rust kunnen komen.
Belangrijke uitgangspunten in het dagelijkse handelen zijn:
• Het creëren van een ontspannen sfeer waar de kinderen zich prettig en veilig voelen.
• Het bieden van emotionele ondersteuning.
• Het respecteren van de autonomie (elk kind is een individu).
• Structuur bieden en regels stellen.
• Goede uitleg en informatie geven.
• Het bieden van een uitdagende omgeving

Mentorschap

Ieder kind krijgt een mentor toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep
van het kind. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het
kind te bespreken. De mentor volgt dus extra goed de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.
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De mentor voert de oudergesprekken zoals, het plaatsingsgesprek,
de gesprekken/terugkoppeling n.a.v. de observaties, het 10
minuten gesprek, het afrondingsgesprek en eventueel tussentijdse
gesprekken. Meestal is de mentor de leidster die het kind het
vaakst ziet. De mentor hoeft niet altijd de observaties van het kind
te doen. Het kan soms juist zinvol zijn om dit te laten rouleren.
Als een kind start bij ons op de naschoolse opvang vindt er eerst
een plaatsingsgesprek plaats. Deze zal worden gedaan door de
mentor van het kind. De ouders zijn dan direct op de hoogte wie
de mentor is van hun kind. Bij doorstromen naar een andere groep
zal de nieuwe mentor van het kind het plaatsingsgesprek met de ouders voeren.

Beroepskracht – kind – ratio (BKR)

De vereiste BKR geeft aan hoeveel PM’ers er aanwezig moeten zijn bij een bepaalde hoeveelheid kinderen
in de groep. Dit aantal is afhankelijk van de leeftijd van de aanwezige kinderen. Bij een aaneengesloten
openstelling van 10 uur of meer per dag kan er maximaal 3 uur per dag afgeweken worden van deze norm.
Deze uren vullen we bij Pimmetje in doordat tijdens
schoolvakanties of als we de hele dag opvang bieden we
met vroege en late diensten werken en met de pauzes van
de PM’ers. Als uit de inventarisatie die in vakanties gedaan
worden, naar voren komt dat de afwijking op een bepaalde
dag bij een bepaalde groep al voor 8.30 uur of nog na 17.30
uur geldt, aangezien er meer kinderen vroeg/laat gehaald en
gebracht worden, dan zullen we het rooster van de betreffende
groep hierop aanpassen. Het kan dan zo zijn dat een PM’er van
de late dienst vroeger begint omdat de kind aantallen hierom
vragen en/of dat de PM’er van de vroege dienst langer blijft om dezelfde reden. Deze specifieke invulling per
dag en groep zullen we dan aan de betreffende ouders communiceren.

5 EEN DAG BIJ DE BSO
De aanwezigheid van bekende leeftijdsgenootjes heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen.
Een vertrouwde groep geeft een gevoel van veiligheid en bevordert de kwaliteit van het samenspel.
Kinderen leren spelenderwijs veel sociale vaardigheden: samen spelen, samen speelgoed delen, op elkaar
letten en voorzichtig zijn met elkaar. Begeleid door de pedagogisch medewerkers leren ze hoe ze een ruzie op
kunnen lossen en het daarna weer goed kunnen maken met elkaar. Bij een ‘ruzie’ tussen de kinderen bekijken
we per situatie hoe we reageren. Soms kijken we óf en hoe ze het zelf oplossen terwijl we een andere keer
direct ingrijpen.
De gezamenlijke momenten aan tafel zijn zeer belangrijk. Tijdens het eten en drinken leren de kinderen beurt
afwachten, dingen doorgeven, naar elkaar luisteren etc. Door de gesprekjes aan tafel leren de kinderen om zelf
iets te vertellen en ook om naar elkaar te luisteren.
Daarnaast bieden we activiteiten aan om ook andere vaardigheden te stimuleren. We doen dit aan de hand
van workshops die we in huis aanbieden. Op deze manier kunnen kinderen kennis maken met verschillende
sport- en spelactiviteiten zoals judo, ballet, koken, yoga, muziek en nog veel meer. Kinderen ontdekken zo waar
hun interesses liggen. Daarnaast hebben veel kinderen ook andere bezigheden naast school en NSO, zoals
voetbaltraining, dansles of bespelen ze een muziekinstrument. Pimmetje heeft ook een breng en haalservice
naar deze activiteiten buiten de NSO. We kijken naar de mogelijkheden en op basis van beschikbaarheid
brengen we kinderen vanaf 6 jaar met de bakfiets naar de ingang van de betreffende locatie. Aan alle ouders
wordt gevraagd om het ‘Toestemmingsformulier vervoer NSO’ te tekenen, zowel voor het vervoer vanaf school
maar ook zodat de kinderen meekunnen als we uitjes hebben. Dit formulier is als bijlage 3 toegevoegd. Vervoer
vanaf school maar ook zodat de kinderen meekunnen als we uitjes hebben.
Dit formulier is als bijlage 3 toegevoegd.
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5.1 SCHOOLWEKEN
De kinderen worden door de pedagogisch medewerkers opgehaald van school met een Pimmetje-bus,
Pimmetje-bakfiets of lopend. Ook is er de mogelijkheid dat kinderen met de taxi gebracht worden (als de
school wat verder weg ligt). Wanneer ze 9 jaar of ouder zijn, mogen kinderen met toestemming van ouders
zelfstandig fietsen of zelfstandig lopen naar Pimmetje, zie hiervoor bijlage 7 en 8. We wachten tot alle kinderen
er zijn, waarna de Binkies en Bengels fruit eten en wat drinken. De Kanjers en Spetters krijgen een boterham
met wat groenten i.p.v. fruit. Om 17.00 eten zij
vervolgens nog wat fruit. Als de kinderen om 12.00
uur uit zijn (woensdag of vrijdag; dit verschilt per
school) wordt er geluncht op de groep. Deze lunch
wordt door Pimmetje verzorgd. Kinderen die lopend
van school gehaald worden (de Leidse Hout School
en de Woutertje Pieterse) mogen vanaf groep 3 hun
fiets lopend aan de hand meenemen naar Pimmetje.
Pimmetje haalt momenteel kinderen op van de
volgende scholen:
Leiden:
Leidse Hout School
Woutertje Pieterse
Lucas van Leyden (locatie Ursulasteeg)
Oegstgeest:
De Vogels
Montessori
Hofdijck
Gevers Deutz Terwee
Jenaplan de Kring Willibrord
Jenaplan de Kring Rembrandt
Na het eten en drinken mogen de kinderen zelf kiezen in welke (thema)kamer ze gaan spelen en waarmee.
Aangezien buitenspelen heel belangrijk is voor de kinderen gaan we zoveel mogelijk iedere dag naar buiten.
Dit kan zowel op het speelplein aan de achterkant, waar we een zandbak met waterpomp en een voetbalkooi
hebben, of op het plein aan de voorkant. Op het voorplein wordt gespeeld met de losse elementen uit de
speelgoedkist zoals de hoepels, blokken, lolobal, stoepkrijt, springtouw, het skateboard etc. Daarnaast bieden
we regelmatig (knutsel)activiteiten aan. Hierbij geldt: je mag mee doen maar niets moet, de naschoolse opvang
moet een moment zijn van ontspanning na een vaak al vermoeiende schooldag vol verplichtingen. Rond 17.00
uur ruimen we het meeste speelgoed op en is er een gezamenlijk moment aan tafel, buiten of wanneer de
situatie het toelaat waar de kinderen spelen. Tijdens dit moment eten de kinderen een gezond tussendoortje
(fruit voor de Kanjers en Spetters) waardoor er een rustmoment wordt gecreëerd. Hierna mogen de kinderen
weer vrij spelen maar houden zowel de kinderen als de leiding er rekening mee dat ze bijna opgehaald worden
en niet nog bergen speelgoed hoeven op te ruimen. Wanneer de kinderen worden opgehaald ruimen ze zelf op
waarmee ze gespeeld hebben.

Zo ziet een schooldag er bij de NSO uit:
11.30 -12.30 uur
kinderen worden opgehaald van school
13.00		
uur
kinderen lunchen bij Pimmetje
				
(bovenstaande alleen op woensdag en vrijdag,
				
voor de scholen die dan al uit zijn)
14.30-15.30
uur
kinderen worden opgehaald van school vrij spelen buiten of in de gymzaal en
				
het atelier totdat iedereen er is.
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15.45 		
uur
				
16.00 – 17.00 uur
17.00		
uur
17.15-18.30
uur		

kinderen eten fruit en drinken thee/water/limonade op hun eigen groep. De
kanjers en Spetters eten een boterham.
vrij spel binnen & buiten.
gezamenlijk rust moment met wat eten (fruit of groenten) en drinken.
vrij spelen binnen & buiten/kinderen worden opgehaald.

5.2 VAKANTIEWEKEN

Een vakantiedag bij Pimmetje moet net zo leuk zijn als een vakantiedag thuis, daarom organiseren we elke
dag een activiteit zowel ‘thuis’ bij Pimmetje als buitenshuis. Doordat we 2 Pimmetje-bussen en 3 Pimmetjebakfietsen tot onze beschikking hebben zijn we zeer mobiel, daarnaast zitten we natuurlijk ook nog eens vlak
bij het station! Een activiteit kan een uitje naar een museum, park of kinderboerderij zijn, maar ook pakken we
regelmatig met de kinderen de trein naar bijvoorbeeld Schiphol om vliegtuigen te kijken. Maar een vakantiedag
hoeft lang niet altijd alleen maar actief en druk te zijn, daarom zorgen we ook voor voldoende rustmomenten.
Bijvoorbeeld na een middagje waaien op het strand kunnen de kinderen een dvd’tje kijken in de gymzaal met
een lekkere beker drinken of een snoepje. Zoals eerder gezegd organiseren we ook regelmatig activiteiten bij
Pimmetje zelf in onze verschillende themakamers. Zo kan er van alles worden gemaakt in het knutselatelier,
wordt er een voorstelling verzonnen in de theaterkamer of gaan we op speurtocht door de wijk.
Deze activiteiten zijn vaak gekoppeld aan het thema van de vakantieweek, zo hebben we sporten, landen,
muziek, dieren, maar ook al oudheden en beroepen langs zien komen in de vakanties.
Alle uitjes en eventuele extra’s als lekkers in vakanties worden door Pimmetje verzorgd.
In de vakantieperiodes kan het zijn dat we de ouders om wat extra spullen vragen (bijvoorbeeld zwemkleding
en een handdoek in de zomer, regenlaarzen in de herfst, etc.).
Zo ziet een vakantiedag er bij de NSO uit:
8.00-9.30
uur
kinderen worden gebracht
9.30		
uur
kinderen eten crackers en drinken wat
10.00-13.00
uur		
activiteiten binnen- of buitenshuis
13.00		
uur		
kinderen lunchen bij Pimmetje (of eventueel picknicken op locatie)
14.00-16.00
uur		
activiteiten binnen- of buitenshuis
16.00		
uur		
kinderen eten fruit en drinken wat
16.30-18.00
uur		
vrij spelen binnen & buiten/kinderen worden gehaald.
Vóór de vakantie begint maken alle groepen een planning van wat ze gaan doen, zowel bij goed weer als bij
slecht weer. Daarna worden ook de bussen en bakfietsen verdeeld over de groepen. De ene groep zal daarom
’s ochtends weggaan, de andere ’s middags. Naast deze georganiseerde activiteiten is er voor de kinderen
uiteraard ook nog voldoende tijd om ‘vrij’ te spelen bij Pimmetje.

5.3 AFSPRAKEN
We vinden het belangrijk dat kinderen elkaar met respect behandelen. Daarom en omdat er duidelijkheid moet
zijn binnen de groepen, hebben we een aantal vaste afspraken gemaakt:
• Op dagen dat je naar de NSO komt kun je niet met een vriendje of vriendinnetje mee vanuit school om te
spelen, tenzij de pedagogisch medewerkers van tevoren op de hoogte zijn gebracht door jouw ouders.
• Als we bij Pimmetje komen doe je je jas in de luizenzak en ruim je je tas op. Daarna ga je plassen en je
handen wassen met zeep.
• Er kan maar 1 kind tegelijk in de wc.
• Aan tafel hebben we eerst een kort stilte moment om tot rust te komen.
• We wachten op elkaar tijdens het eten en drinken.
• Je zegt het tegen de juf als je naar een andere (thema)kamer gaat.
• Op de Wii en de computer mag je 20 minuten in je eentje of 30 minuten met z’n tweeën.
• Je ruimt op waar je mee gespeeld hebt vóór je weer aan iets nieuws begint en zegt dit tegen de leiding.
• We slaan en schoppen (natuurlijk) niet.
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• Binnen rennen en schreeuwen we niet.
• We houden rekening met elkaar.
• We spelen samen en sluiten niemand buiten
• Als we het terrein verlaten zijn er specifieke buitenafspraken. Deze worden later beschreven.
• Wanneer je wordt opgehaald zeg je altijd even dag tegen de juffen.
Deze afspraken benoemen we regelmatig aan de kinderen door even naar ze toe te lopen om ze eraan te
herinneren waarna ze weer verder kunnen spelen. Als het binnen korte tijd te vaak voorkomt dat een kind
zich niet aan deze regels houdt, wordt het kind even uit zijn/haar spel gehaald en korte tijd apart gezet.
Hierna bespreken we het gedrag met het kind, wordt het goedgemaakt en daarna kan het kind weer spelen.
Bij straffen denken wij dus aan waarschuwen, stem verheffen, even naar toe lopen, of als laatste even apart
zetten. Een strafmoment is altijd kort waarna we het weer goed maken met het kind d.m.v. een knuffel of
handje geven.
Nog belangrijker dan straffen is het belonen van de kinderen. Gedurende de dag doen wij dit dan ook
veelvuldig. Een aai over de bol, een knuffel, verbale complimentjes, een dikke duim omhoog of (bij specifieke
activiteiten) een sticker. Kinderen veel positieve aandacht geven is veel effectiever dan vaak straffen.
Je geeft zo zelf het goede voorbeeld en het geeft een gezellige sfeer waarin de kinderen zich prettig
en geborgen voelen.
Er zijn specifieke afspraken voor situaties buiten Pimmetje.
In de Pimmetje-bus gelden de volgende afspraken:
• Alle kinderen kleiner dan 1.35 meter zitten op zitverhogers.
• De pedagogisch medewerker checkt of alle kinderen hun gordel om hebben.
• De gordel mag pas weer los als de motor uit is en de leiding het zegt.
• We schreeuwen of gillen niet in de bus en we blijven op onze billen zitten.
Als we gaan wandelen hebben we de volgende afspraken:
• De kinderen dragen een gele buff met ons telefoonnummer.
• de kinderen lopen 2 aan 2 in een rij en houden elkaars hand vast.
• De kinderen hebben allemaal een ‘maatje’ met wie ze in de rij lopen, maar met wie ze ook continu samen zijn
tijdens het uitstapje. Op deze manier loopt een kind nooit in z’n eentje ergens anders heen en helpt iedereen
elkaar in de gaten houden.
• 1 pedagogisch medewerker kan met 10 kinderen lopen.
• 1 pedagogisch medewerker loopt voorop, 1 sluit de rij.
• We blijven op de stoep.
• We wachten bij elke hoek of oversteekplaats.
• We steken pas over als de pedagogisch medewerker het zegt.
• We rennen of duwen niet in de rij.
In de speeltuin of tijdens uitstapjes maken we ter plaatse afspraken met de kinderen zoals:
• Waar mag je wel spelen, en waar niet.
• Waar zijn de pedagogisch medewerkers.
• Waar ga je heen als je de leiding kwijt bent.
• Eventuele afspraken die nodig zijn voor de accommodatie.
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5.4 VEILIGHEID
EN HYGIËNE

Om te voldoen aan de eisen
die de GGD en de brandweer
stellen aan de veiligheid van
een kinderdagverblijf, zijn er
allerlei maatregelen getroffen
bij Pimmetje. Zoals kindveilige
stopcontacten. Bij de inrichting
van de groepen is er ook naar
de veiligheid van de kinderen
gekeken. Zo hebben we binnen
bijvoorbeeld brandwerende
deuren en een enorme brandtrap
op het buitenplein. Daarnaast zijn we in het dagelijkse werk ook bezig om de kinderen op de gevaren te wijzen.
Voor ieders veiligheid hebben we een calamiteitenplan om adequaat te kunnen reageren op noodsituaties,
zoals brand. Als onderdeel hiervan hebben we bij Pimmetje een BHV-team (Bedrijfshulpverlening) opgezet die
bij de NSO uit meerdere personen bestaat. Tijdens een calamiteit zijn zij verantwoordelijk voor het handelen
en nemen van beslissingen, zodat alle kinderen en volwassenen zo snel mogelijk in veiligheid zijn. Daarnaast
zijn zij verantwoordelijk voor het organiseren van brandoefeningen zodat iedereen goed voorbereid is op het
moment dat een calamiteit zich voordoet. Tenslotte heeft het hele team een geldig kinder-EHBO diploma en
volgen we ieder jaar met z’n allen de herhalingscursus hiervoor, zodat iedereen adequaat kan reageren op
ongelukken. Gelukkig beperkt dit zich over het algemeen tot een tand door de lip of een kapotte knie.
Naast fysieke veiligheid is er ook sociale veiligheid bij Pimmetje. Bijvoorbeeld door de toegangscontrole (de
vingerprint) en de afspraken die er gemaakt zijn wanneer iemand anders dan de ouders de kinderen komt
halen. Daarnaast is er een open aanspreekcultuur zowel onder collega’s als naar ouders (en de ouders naar
de medewerkers van Pimmetje). Van de medewerkers wordt verwacht dat zij elkaar aanspreken op elkaars
handelen en dat door het bespreekbaar maken van een aantal punten, de werksfeer optimaal blijft.
Om een goed zicht te houden op mogelijke risico’s, wordt er bij Pimmetje met een risicoregister gewerkt.
Dit is een overzicht van de verschillende risicogebieden: Kwaliteitsrisico, Veiligheidsrisico, Gezondheidsrisico,
Financieel risico, Concurrentie risico en AVG risico. Van oudsher werken we met 3 RI&E’s
(Risico Inventarisatie en Evaluatie):
• RI&E Arbo voor de Arbo-omstandigheden van de medewerkers;
• RI&E Veiligheidsmanagement voor zowel medewerkers als kinderen en
• RI&E Gezondheidsmanagement voor alle aspecten rondom de gezondheid.
De uitkomsten van deze RI&E’s zijn verwerkt in het nieuwe register. Hiermee worden de risico’s op een rij
gezet en wordt er een plan van aanpak gemaakt om deze te voorkomen of eventueel op te lossen.

Hygiëne

Hygiëne is ook een belangrijk punt van onze dagelijkse aandacht. Om te zorgen dat er een goede hygiëne is bij
Pimmetje hebben we een aantal afspraken gemaakt:
• Iedere dag worden alle ruimtes bij Pimmetje schoongemaakt door een extern schoonmaakbedrijf.
• Tussendoor worden de toiletten geregeld schoongemaakt door de pedagogisch medewerkers.
• Het speelgoed wordt elke 2 maanden gewassen of schoongemaakt. Eens per 2 maanden heeft de groep een
‘schoonmaakweek’ waarin ze alles afnemen of in de wasmachine doen.
• Voor we aan tafel gaan wassen de kinderen hun handen met zeep.
• Na het buiten spelen laten we de kinderen de handen wassen.
• Na een uitje waarbij kinderen in aanraking zijn geweest met dieren (boerderij) letten pedagogisch
medewerkers extra op het handen wassen van de kinderen.
• Na een uitje in het bos worden alle kinderen op hun zichtbare lichaamsdelen gecontroleerd op eventuele
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teken.
• Na de maaltijd of het drinken krijgen de kinderen een doekje om hun handen en monden mee te poetsen.
• Na iedere maaltijd maken de pedagogisch medewerkers de tafel en de vloer er omheen schoon, en aan het
eind van de dag wordt de tafel uitgebreid schoon gemaakt.
• Er wordt niet gegeten en gedronken in de zandbak
• Daarnaast leren we de kinderen om ‘de handen te wassen na het plassen’ om ‘in de elleboog te niezen of
hoesten’ zodat ze deze regels rondom hygiëne speels meekrijgen.
• We streven ernaar om de handdoeken en theedoeken twee keer per dag te verschonen.
• De oudere kinderen (Kanjers en Spetters) hebben op de toiletten papieren handdoekjes.
Op deze manier proberen we het zo schoon mogelijk te houden bij Pimmetje.

6 VOEDINGSBELEID
Gezond voedingsaanbod

Het voedingsbeleid is gebaseerd op de richtlijnen van het Voedingscentrum. Het is belangrijk om kinderen
gezonde voeding te bieden en zo positief bij te dragen aan hun ontwikkeling. Daarom worden er bij Pimmetje
voornamelijk basisproducten uit de Schijf van Vijf aangeboden en worden de
5 regels van de Schijf gehanteerd:

Vaste en rustige eetmomenten

Bij Pimmetje hanteren wij vaste eettijden. Dit zorgt voor een herkenbaar ritme en dat
levert de kinderen rust op. Iedereen eet samen aan tafel. Dit is gezellig en het zorgt voor
duidelijke eetmomenten. Er wordt rustig de tijd genomen om te eten en gezorgd voor
een fijne sfeer. Onze pedagogisch medewerkers geven het goede voorbeeld aan tafel.
De pedagogisch medewerkers bepalen wanneer het kind eet, het kind bepaalt uit een
gezond voedingsaanbod wat het eet en hoeveel het daarvan eet.
Er wordt geen eten opgedrongen.

Allergieën en individuele afspraken

Er wordt rekening gehouden met allergieën van kinderen. Er is ook ruimte om individuele afspraken te
maken wanneer het noodzakelijk is om af te wijken van het voedingsbeleid, bijvoorbeeld bij een dieet of een
bepaalde (geloofs)overtuiging.

Beleg

Er is bewezen dat hartig beleg niet beter is dan zoet beleg omdat er vaak veel zout en ongezond vet in zit.
Het is veel belangrijker dat kinderen gevarieerd eten. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen, hoe meer
producten zij iedere maaltijd aangeboden krijgen, hoe meer zij steeds voor hetzelfde beleg kiezen en daardoor
dus nauwelijks variëren.
Smeerworst en smeerkaas zitten niet in het assortiment aangezien smeerworst te veel vitamine A
en smeerkaas te veel zout bevat. Producten met chocolade zijn het meest calorierijk en worden alleen bij de
lunch aangeboden
Bij de lunch wordt er 1 product uit iedere groep aangeboden. Bij de cracker kunnen de kinderen kiezen uit een
product uit de groepen 1, 2 en 4.
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Groep 1: kaas, zuivelspread, sandwichspread
Groep 2: vleeswaren (plakjes), pindakaas
Groep 3: chocola (hagelslag, vlokken of pasta) max. 1 boterham met chocola
Groep 4: overig beleg (jam, appelstroop, vruchtenhagel, gestampte muisjes)

Fruit en groente

Bij Pimmetje krijgen de kinderen een gevarieerd aanbod van fruit. Daarnaast wordt er bij ieder eetmoment ook
groente aangeboden in de vorm van worteltjes, tomaat, komkommer of stukjes paprika. Zo komen kinderen
makkelijker aan hun dagelijkse behoefte aan groente.

Drinken

Om kinderen niet te veel suikers aan te bieden, wordt er bij de eetmomenten afwisselend water en thee
aangeboden. Bij de lunch krijgen de kinderen één beker melk en als ze daarna nog dorst hebben krijgen ze
water.

7 DE BELEVINGSWERELD VAN HET KIND
De omgeving waarin een kind zich bevindt heeft een bepalende invloed op zijn ontwikkeling. Wij streven
ernaar om een veilige en gezellige omgeving te creëren waar de kinderen zich op hun gemak kunnen voelen.
Op school gebeurt er zoveel en wordt er zoveel van de kinderen gevraagd dat rust ’s middags belangrijk is om
weer bij te komen en indrukken te kunnen verwerken. Aan de andere kant willen sommige kinderen juist actief
bezig zijn en bijvoorbeeld buiten spelen of lekker rennen. Voor beide bieden we de mogelijkheid. De inrichting
van onze ruimtes is afgestemd op de ontwikkeling en de interesses van de kinderen. Zo heeft elke groep
ruimtes waar de kinderen kunnen ontspannen en rustig kunnen spelen, maar zijn er ook kamers waar juist
actief gespeeld kan worden en waar kabaal mag worden gemaakt.
Het spelmateriaal in de groepen sluit aan bij de interesse en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Er wordt
voor gezorgd dat het materiaal voldoende variatie en uitdaging biedt, veilig is en goed wordt schoongehouden.
Schoon, netjes, veilig en gezellig zijn de speerpunten voor de inrichting van de groepen. Kinderen moeten
zich veilig voelen door de fijne sfeer en een inrichting die uitnodigt tot spelen. Maar het moet ook veilig zijn
doordat er veiligheidsmaatregelen getroffen zijn.

7.1 DE BENGELS EN DE BINKIES
De Bengels en de Binkies zijn 2 groepen voor kinderen van 4 t/m 6 jaar. De Bengels vangen 20 kinderen op en
de Binkies 10. Na het gezamenlijke tafelmoment mogen de kinderen zelf kiezen waar ze willen spelen.
Dit kan altijd in beide huiskamers; de basis is in deze ruimtes hetzelfde, maar er is ander speelgoed, waardoor
de kinderen een duidelijke keuze kunnen maken. Daarnaast is er op de benedenverdieping (de verdieping
van de Bengels en de Binkies) ook nog een gymzaal en een knutselatelier. Deze worden voornamelijk door
deze twee groepen gebruikt, maar de kinderen mogen er niet zelfstandig heen. De pedagogisch medewerkers
bekijken onderling of er animo is om in deze ruimtes iets te ondernemen, of ze bieden zelf een activiteit of
knutselwerkje aan. Vervolgens kunnen (een aantal) kinderen hier spelen, maar wel onder begeleiding van een
pedagogisch medewerker. Hetzelfde geldt voor de buitenruimte; met voldoende kinderen kan er achter op het
speelplein gespeeld worden, maar ook op het plein aan de voorkant. We stimuleren de kinderen om elke dag
even naar buiten te gaan.
De gymzaal op de benedenverdieping wordt niet alleen door de Bengels en de Binkies gebruikt.
Regelmatig komen de oudere kinderen ook naar beneden, met name wanneer het slecht weer is en de
kinderen toch behoefte hebben om zich even uit te leven. In de gymzaal kan veel speelgoed van de
buitenruimte gebruikt worden zoals de tafeltennistafel, basket, hoepels, maar ook hebben we speciaal voor de
gymzaal rubberen blokken en speelelementen waar hindernisbanen mee gebouwd kunnen worden.
Toch wordt er niet altijd druk gespeeld, vooral in de vakanties is de gymzaal een rustruimte waar de kinderen
bij kunnen komen na een intensief uitje. Hier staat namelijk ook onze televisie met dvd-speler. Er zijn een
aantal regels rondom het kijken naar tv; er wordt niet langer dan 45 minuten gekeken en dan alleen naar films
of programma’s met een geschikte kijkwijzer indicatie. Er wordt zeker niet iedere dag tv gekeken, alleen op
momenten dat daar behoefte aan is, met name in vakanties na bijvoorbeeld een drukke middag in de Bubbel
Jungle of een spannende speurtocht in het bos.
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7.2 DE KANJERS
Bij de Kanjers worden de kinderen van 6, 7 en 8 jaar opgevangen. Deze groep van 20 kinderen heeft ook een
hele eigen verdieping tot hun beschikking om te spelen. Net als bij de Bengels en de Binkies is ook hier een
verdeling tussen drukke en rustige ruimtes gemaakt. Zo hebben ook de Kanjers een huiskamer waar ze de
middag beginnen met een gezamenlijk tafelmoment. Daarna kiezen ze waar en waarmee ze gaan spelen.
In tegenstelling tot de Bengels en de Binkies mogen deze kinderen wel zelfstandig op de eigen verdieping
ruilen van speelkamer. Ondertussen lopen de pedagogisch medewerkers rond om alles en iedereen in de
gaten te houden en te begeleiden. Vaak blijft er 1 pedagogisch medewerker in een ruimte zitten om hier een
activiteit, spel of knutselwerkje te begeleiden met een aantal kinderen die dat leuk vinden.
In de huiskamer van de Kanjers vinden de eetmometen plaats en staat als het ware het ‘basisspeelgoed’,
hier kunnen de kinderen kleuren, spelen met blokken, lego of Barbies. Daarnaast hebben ze ook nog een
bibliotheek waar ze rustig een boekje kunnen lezen. Naast de wat rustigere kamers is er natuurlijk ook
ruimte om actief te spelen. De spelletjes- en toneelkamer bieden daarvoor een geschikte plek. De kinderen
hebben zelf ook een belangrijk aandeel gehad in de invulling en aankleding van deze kamers. Hoe ouder de
kinderen worden, hoe meer ruimte er is voor kinderparticipatie. De kinderen weten steeds beter wat ze willen
en waarom en kunnen dit ook goed aangeven. Zo is de spelletjeskamer een ruimte waar veel verschillende
spelletjes gespeeld kunnen worden. Denk hierbij aan een voetbaltafel, sjoelen, twister of een leuk bordspel.
In de spelletjeskamer is 1 computer aanwezig. Deze wordt sporadisch gebruikt om spelletjes te spelen, filmpje
te kijken en incidenteel voor wat huiswerk. Uiteraard hebben we duidelijke regels en afspraken over wat wel
en niet mag op de computer. Deze zijn uitgewerkt in bijlage 9. De toneelkamer is een waar walhalla voor de
creatieveling. Er zijn hier genoeg attributen en verkleedkleren waarmee de kinderen hun fantasieverhalen tot
uiting kunnen laten komen.

7.3 DE SPETTERS
Op de 2e etage bevinden zich de Spetters. Deze kinderen zijn 8 t/m 12 jaar oud en hebben nog meer
zelfstandigheid dan de Kanjers op de eerste etage. Zo mogen de Spetters zonder begeleiding van een
pedagogisch medewerkers buiten spelen op het achterplein. Het idee over de indeling van de verschillende
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kamers is hetzelfde; ook zij hebben een huiskamer
waar ze de dag beginnen met eten en drinken maar
waar ook het basisspeelgoed staat zoals Kapla,
Play Mais, spellen, strijkkralen en dergelijke.
Ook deze kinderen hebben een bibliotheek waar
ze rustig een boekje kunnen lezen, maar deze
ruimte is er ook om huiswerk te kunnen maken
of voorbereiden. Wanneer kinderen huiswerk
hebben geven ze dit zelf aan bij de pedagogisch
medewerkers, in de meeste gevallen kunnen zij
de kinderen hierbij begeleiden of eventueel overhoren. Daarnaast staan er in de bibliotheek bij de Spetters
2 computers; in de eerste plaats voor schoolgerelateerde zaken zoals het opzoeken van informatie voor een
spreekbeurt of het maken van een boekverslag, maar natuurlijk ook om spelletjes te spelen. Voor de computers
op deze verdieping gelden dezelfde regels als voor die bij de Kanjers, te vinden in bijlage 9. Zoals bij de Kanjers
de kinderen betrokken zijn bij de inrichting en aankleding van de ruimtes is dat bij de Spetters ook gedaan.
De kinderen mochten meedenken over de themakamers en denken nog steeds mee wanneer er nieuwe
spullen worden aangeschaft. Uiteindelijk resulteerde dit in een gameroom met onder andere een airhockeytafel, een Wii-spelcomputer, een sjoelbak en een schaakspel. Als het gaat om het spelen op de Wii gelden er
weer duidelijke regels; zo kan er worden gespeeld met een maximum van 4 kinderen, wat ook gerelateerd is
aan het aantal minuten dat er gespeeld mag worden (20 minuten alleen, 30 minuten met meerdere).
Daarnaast wordt er een lijstje bijgehouden om ervoor te zorgen dat niet altijd dezelfde kinderen achter de Wii
of computer kruipen. De laatste ruimte op deze verdieping is de muziek- en theaterkamer. Hier wordt gespeeld
met muziek(instrumenten), verkleedkleren of een poppenkast. Ook hangt er een gordijn waardoor een echt
podium gecreëerd kan worden. In deze kamer was de inbreng van de kinderen groot, zo hebben ze nagedacht
over wat er gemaakt moest worden (een podium) en wat er gekocht moest worden (instrumenten), maar ook
gingen de kinderen in de vakantie op zoek naar geschikte verkleedkleren. Op deze manier voelen de kinderen
zich ook verantwoordelijk voor de ruimte wanneer er opgeruimd moet worden of als het gaat om zuinig te zijn
op de materialen. Af en toe komen de kinderen van de andere groepen kijken naar een voorstelling van onze
oudste kinderen in deze kamer.

7.3.1 ZELFSTANDIGHEID VAN DE SPETTERS
Naast het zelfstandig buitenspel op het achterplein voor alle Spetters, hebben we voor kinderen vanaf 9 jaar
ook de mogelijkheid om zelfstandig te fietsen of te lopen van en naar Pimmetje. Hiervoor is de grens van 9 jaar
aangehouden, in verband met het inzicht in het verkeer op deze leeftijd. Niet voor niets krijgen kinderen rond
deze tijd ook verkeersles op school.
Er is onderscheid gemaakt tussen het zelfstandig van school naar Pimmetje komen en het zelfstandig Pimmetje
verlaten, bijvoorbeeld om naar huis of een sportclub te gaan. In beide gevallen dienen ouders schriftelijk
toestemming te geven en worden er een aantal inhoudelijke afspraken gemaakt. Deze afspraken en de
bijbehorende contracten zijn te vinden in bijlage 7 en 8 van dit beleid. Wanneer kinderen zelfstandig
Pimmetje verlaten, houdt de opvang voor hen die dag op.
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7.4 SAMENVOEGEN VAN GROEPEN
Op woensdag en vrijdag zijn er in verhouding tot de andere dagen erg weinig kinderen, daarom spelen op de
woensdag de Bengels en de Binkies samen en de Kanjers en de Spetters. Op de vrijdag spelen de Bengels en
de Binkies samen.Daarnaast kan het incidenteel voorkomen dat groepen in een vakantie samen op pad gaan
naar een uitje, omdat het bijvoorbeeld erg rustig is, of juist omdat het uitje voor meerdere leeftijden geschikt is.
Bij het samenvoegen van groepen wordt er altijd naar gestreefd dat er een PM’er van iedere oorspronkelijke
groep is. Bij een hogere bezettingsgraad zullen de groepen weer gesplitst worden.

8 DE ROL VAN DE OUDERS
Ouders kiezen voor naschoolse opvang omdat zij om verschillende redenen
behoefte aan naschoolse opvang hebben. Het uitgangspunt bij de zorg voor
de kinderen is dat ouders hun kind in het volste vertrouwen aan de zorgen
van Pimmetje kunnen toevertrouwen, zodat zij hun aandacht gedurende de
opvangperiode op andere zaken kunnen richten. Daarom is er veel aandacht
voor de wensen van ouders. Er zal altijd serieus gekeken worden of het mogelijk
is om tegemoet te komen aan deze wensen. Om ook een structurele inbreng
van ouders bij Pimmetje mogelijk te maken is er een oudercommissie. In het
reglement van de oudercommissie is te lezen hoe hier vorm aan gegeven wordt.
Ouders mogen verwachten dat hun kind een goede verzorging en begeleiding
krijgt, van gekwalificeerd personeel in een veilige, kindvriendelijke omgeving.
Er is ruime aandacht voor de individuele ontwikkeling van het kind naast het
feit dat dit kind in een groep verblijft. Doordat er sprake is van opvoeding in een
groep zullen groepsafspraken en regels onvermijdelijk zijn.
Zoals al eerder genoemd werd, hebben ouders en de medewerkers van
Pimmetje een gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid. Er zijn duidelijke
verschillen tussen een opvoeding thuis en bij de naschoolse opvang. Pedagogisch
medewerkers hebben een beroepsopleiding en werken in een speciaal voor de kinderen ingerichte omgeving
met een groep kinderen. Zij hebben de kinderzorg als voornaamste taak, terwijl ouders thuis, behalve voor
hun kinderen, ook moeten zorgen voor het huishouden in een huis dat ook comfortabel moet zijn voor
volwassenen. Pedagogisch medewerkers werken samen met collega’s binnen een instelling die ze een kader
biedt, via gezamenlijk gemaakte en doordachte voorschriften en regels voor zaken als eet- en openingstijden.
Ouders voeden op naar eigen goeddunken en hebben meer vrijheid om hun eigen tijd en
opvoedingswijze in te richten.
Ook is de aard van de emotionele band met de kinderen verschillend. Ouders hebben een band voor het leven
met hun kinderen. Voor de eigen ouders zijn kinderen absoluut uniek en onvervangbaar. De band tussen
pedagogisch medewerkers en kinderen is daarentegen tijdelijk van aard.Als gevolg van een minder emotioneel
geladen relatie met de pedagogisch medewerkers krijgen de kinderen soms echter weer meer ruimte om hun
omgeving en eigen grenzen te verkennen.
Uiteindelijk delen ouders en pedagogisch medewerkers hun verantwoordelijkheden in de opvoeding van het
kind. Zij moeten dan ook samenwerken. Kinderopvang is gedeelde opvoeding. Aangezien de waarden en
normen tussen ouders onderling en tussen pedagogisch medewerkers en ouders ver uiteen kunnen lopen, is
het zeer belangrijk dat er openheid en vertrouwen bestaat tussen beide opvoeders. Het feit dat er verschillen
in de opvoeding zijn is niet erg in het geval dat zowel ouders als pedagogisch medewerkers op de hoogte zijn
van elkaars aanpak en zij elkaar daarin respecteren. Het kan dan ook een prima afspraak zijn dat er thuis een
andere regel is dan bij Pimmetje, mits beide partijen daar wel achter kunnen staan. Mocht er een conflict uit
ontstaan, is het de taak van de directie en het management om daarin te bemiddelen. Het welzijn van het kind
staat daarbij voorop. Hoe de communicatie tussen ouders en pedagogisch medewerkers verloopt wordt in het
volgende hoofdstuk beschreven.

Pedagogisch beleidsplan naschoolse opvang versie 6

18

9 COMMUNICATIE MET OUDERS
Zoals uit voorgaande al bleek vinden wij de communicatie tussen ouders en pedagogisch medewerkers erg
belangrijk. Tijdens het verblijf van een kind bij Pimmetje vinden er verschillende momenten van informatieuitwisseling plaats tussen ouders, de pedagogisch medewerkers, het management en de directie.

9.1 HET EERSTE CONTACT
Het eerste contact tussen ouders en Pimmetje is als ouders zich gaan oriënteren op kinderopvang voor hun
kind. Ouders die geïnteresseerd zijn in dagopvang of naschoolse opvang bij Kinderdagverblijf Pimmetje kunnen
op verschillende manieren informatie krijgen over de organisatie en mogelijkheid tot aanmelding:
- De flyer: geeft algemene informatie over de naschoolse opvang. De dagopvang heeft een eigen flyer.
- De website: Pimmetje heeft een uitgebreide website voor beide vormen van opvang. Op de site, www.
pimmetje.nl, staat naast de algemene informatie ook de visie, aanmeldingsprocedure, tarieven, openingstijden,
klachtenregeling, het pedagogisch beleid en de oudercommissie beschreven.
- Oriënterend bezoek: ouders zijn altijd welkom voor een oriënterend, informatief gesprek en een rondleiding
door de betreffende vestiging.
Zodra ouders hun kind ingeschreven hebben bij Pimmetje, komen ze op de wachtlijst. Op het moment dat
er een mogelijke plaats beschikbaar komt, neemt de locatiemanager van de betreffende Pimmetje vestiging
contact met hen op. Samen wordt er gekeken naar de mogelijkheden en wordt nagegaan of de ouders hierin
geïnteresseerd zijn. Als een plaatsing tot stand komt, wordt dit door Pimmetje bevestigd en worden de
contracten opgestuurd.
In de maand voorafgaand aan de plaatsing worden de ouders door de pedagogisch medewerkers uitgenodigd
voor het plaatsingsgesprek. De pedagogisch medewerkers vertellen onder meer over het dagritme en de
werkwijze in de groep en vragen ouders naar de bijzonderheden van hun kind. Ouders kunnen tijdens dit
gesprek hun vragen stellen over de opvang in de groep. Indien er speciale (opvoedings-) wensen van de
ouders zijn kunnen zij die in dit gesprek kenbaar maken. De pedagogisch medewerkers proberen, zover als
mogelijk, zich hieraan aan te passen. Alle verkregen informatie over het kind wordt opgenomen in een map
met kindgegevens. Ook worden de telefoonnummers waarop ouders thuis of op het werk te bereiken zijn
genoteerd om, indien de situatie dit vereist, overleg met hen te kunnen plegen, bijvoorbeeld in geval van ziekte
van het kind. Ook wordt er een Whatsapp-groep aangemaakt waarin dagelijkse informatie over het kind en
eventuele foto’s van het kind gedeeld kunnen worden. Tenslotte worden er afspraken gemaakt over het laten
wennen van het kind.
Tijdens dit gesprek en latere contacten zal er vaak informatie uitgewisseld worden die het privéleven
van ouders betreft. Ouders vertellen dit in goed vertrouwen aan de pedagogisch medewerkers. Alle
pedagogisch medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend waarin staat dat zij deze
informatie niet met anderen dan medewerkers van Pimmetje mogen bespreken. Ouders wordt gevraagd
het ‘Toestemmingsformulier vervoer NSO’, het ‘Toestemmingsformulier Foto- en Filmmateriaal’ en het
‘Toestemmingsformulier Zwemmen’ (zie bijlage 3, 5 en 6) te tekenen. Tevens wordt de klantwens van de ouders
besproken. Hierbij wordt uitgelegd hoe Pimmetje aankijkt tegen kwaliteit, hoe er met de klantwens van ouders
omgegaan wordt en op welke momenten de klantwens van ouders expliciet besproken wordt.

9.2 HET WENNEN
Veel kinderen bij de Bengels en de Binkies stromen door uit één van de dagopvanggroepen van Pimmetje.
En hoewel de kinderen en ouders dan al wel bij Pimmetje bekend zijn is het toch belangrijk om aandacht te
hebben voor het wennen van de kinderen bij de naschoolse opvang. Vaak hebben ze het gebouw en een aantal
van de pedagogisch medewerkers al leren kennen tijdens de 3+ club, maar daarnaast worden er ook nog
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wenafspraken gemaakt met ouders voor bijvoorbeeld een middag/ochtend en een hele dag. Er worden dan
met de ouders ook afspraken gemaakt over de eerste dag van het kind bij de NSO..
De eerste dag dat het kind door Pimmetje van school gehaald wordt, zijn de ouders ook op school aanwezig en
komen eventueel ook mee naar Pimmetje (kan ook opa, oma of een oppas zijn). Op deze manier kan het kind
rustig kennis maken met de NSO en het ophalen van school door Pimmetje.
Onderdeel van het wenproces is dat zowel de kinderen als ouders zullen merken dat er een verschil is tussen
de dagopvanggroepen en de naschoolse opvang. Naar school gaan is natuurlijk een grote stap, maar ook
naar de NSO gaan voelen de kinderen vaak als een belangrijke stap. Bij de Bengels en Binkies zijn de ‘grote
kinderen’. En parallel aan de nieuwe vaardigheden die de basisschool aan de kinderen stelt, sluiten wij hierop
aan met onze benadering van de kinderen. Natuurlijk begeleiden wij de kinderen hier zoveel mogelijk bij.
Bij de dagopvang ligt de nadruk op een activerende rol van de pedagogisch medewerkers waarbij ook veel
verzorgende taken komen kijken, de kinderen wordt geleerd zelfstandig te worden, terwijl de medewerkers
van de NSO een meer begeleidende rol hebben, er wordt uitgegaan van een bepaalde zelfstandigheid van
ieder kind, welke verder wordt ontwikkeld (d.m.v. een begeleidende rol van de pedagogisch medewerkers).
De verschillen in zelfstandigheid tussen de NSO en de dagopvang meer specifiek gezien:
• wc-gang: Bij de NSO geven de kinderen zelf aan wanneer ze moeten en doen dit ook zelfstandig i.p.v. de
‘algemene’ verschoonronde bij de dagopvang.
• spelen: Bij de NSO kiezen ze zelf waar, waarmee en met wie ze spelen, de kinderen geven zelf aan wanneer
ze klaar zijn en vragen of ze iets anders mogen doen, i.p.v. de meer gezamenlijke begeleiding bij de dagopvang.
• oplossen van problemen: De nadruk ligt op het zelfstandig oplossen en ook zelfstandig oplossingen
bedenken bij de NSO, i.p.v. de meer begeleidende en oplossing aandragende rol van de pedagogisch
medewerkers bij de dagopvang.
• Kinderparticipatie: Bij de NSO vinden we het belangrijk de kinderen mee te laten denken over dingen die
hen aangaan (workshops, regels, activiteiten in de vakantie of de aanschaf van nieuw speelgoed).
Ook voor kinderen die op latere leeftijd de overstap naar NSO Pimmetje maken hebben we een wenbeleid.
Zij zijn vaak al wel gewend met het spelen op een NSO, maar niet bekend met Pimmetje. Daarom nodigen we
ook deze ouders en kinderen uit om vooraf een keer langs te komen bij Pimmetje. Op deze manier maken ze
vast kennis met de pedagogisch medewerkers en is er alle tijd om de ruimtes te komen bekijken.
Vaak blijken er toch een aantal verschillen te zijn met andere NSO’s of BSO’s, waardoor het goed is om
wederzijdse verwachtingen en afspraken vast te leggen. Hiervoor is alle tijd in het plaatsingsgesprek.
Net als bij de kinderen die doorstromen vanuit de dagopvang, maken we dan ook wenafspraken en afspraken
over de dag dat we het kind voor het eerst uit school halen.

9.3 VERDERE CONTACTEN
Bij het halen hebben de ouders en pedagogisch medewerkers relatief korte maar belangrijke momenten van
contact. Op deze momenten kunnen de pedagogisch medewerkers en de ouders informatie uitwisselen over
het welzijn van het kind, een open communicatie staat hierbij centraal.
Daarnaast worden ouders tweemaal per jaar door de pedagogisch medewerkers uitgenodigd:
Eénmaal voor een individueel oudergesprek om dieper op de opvoeding en de ontwikkeling van het kind in te
gaan. Hier wordt ook gevraagd of de opvang voldoet aan de wensen van de ouders. En éénmaal per jaar voor
een gezamenlijke ouderavond vanuit een thema, waarbij alle ouders van de naschoolse opvang uitgenodigd
worden. Vanzelfsprekend kunnen zowel ouders als pedagogisch medewerkers, indien daar behoefte aan is, op
ieder gewenst moment het initiatief tot een gesprek nemen.
Daarnaast verspreidt het management geregeld het meest recente nieuws via de e-mail en nieuwsbrief aan alle
ouders om ze op de hoogte te houden van alle veranderingen en gebeurtenissen.

Pedagogisch beleidsplan naschoolse opvang versie 6

20

Bespreken van de ontwikkeling van de kinderen

Iedere 5 à 6 maanden worden alle kinderen geobserveerd. Nadat de observatie is ingevuld wordt deze
besproken met de directe collega van de groep. Vervolgens wordt er een geel formulier ingevuld waarop de
naam van het kind, de geboortedatum, de datum van de observatie, en de conclusie van de observatie komt te
staan. De mentor van het kind bespreekt de uitkomsten van de observaties met de ouders.
Vervolgens vermeld zij op het gele formulier de datum wanneer deze terugkoppeling is geweest en de
eventuele opmerkingen aandachtspunten die ouders hebben meegegeven. Na 5 tot 6 maanden is de volgende
observatie. De uitkomsten hiervan kunnen weer op het gele formulier worden genoteerd. Zo ontstaat er een
gedocumenteerde ontwikkelingslijn van de kinderen.

9.4 EEN KLACHT?
Het kan voorkomen dat een ouder ontevreden is over de opvang van zijn kind. Dit kan bijvoorbeeld over
de behandeling van het kind gaan, maar ook over de benadering van de ouder of over administratieve
handelingen. In eerste instantie wordt de klacht besproken met degene die het betreft. Er samen over praten
kan al veel oplossen.
Bij Pimmetje vinden we het erg belangrijk dat ouders het meteen bespreken als ze ergens niet tevreden over
zijn. Dat voorkomt dat iets meer lading krijgt dan nodig is. Ook vinden we dat de pedagogisch medewerkers
rechtstreeks door de ouders met het probleem benaderd kunnen worden. De medewerkers streven ernaar
om professioneel met de kritiek om te gaan.Soms zal het verstandig zijn om een afspraak te maken voor
een gesprek waarbij eventueel op verzoek van de ouders of de pedagogisch medewerkers, het management
of de directie aanwezig zal zijn om de klachten/ problemen met elkaar te bespreken en om het gesprek te
begeleiden. In het geval dat een ouder de klacht niet met de pedagogisch medewerkers kan bespreken of
kritiek heeft op het organisatorische vlak, kan de ouder een afspraak maken met de directie van Pimmetje.
De verdere behandeling van klachten staat beschreven in de klachtenregeling, die als bijlage 2 bij dit
pedagogisch beleid is gevoegd.
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10 ZORGKINDEREN
In de loop van de opvang kunnen er zorgen ontstaan over de ontwikkeling of
veiligheid van een kind. Deze kunnen zowel vanuit Pimmetje worden aangegeven
als vanuit de ouders. Hiervoor is het Stappenplan Zorgkinderen ontwikkeld waarin
de stappen worden beschreven die genomen worden op het moment dat er zorgen
zijn over de ontwikkeling of veiligheid van een kind. Het Stappenplan begint met
onderling overleg van de medewerkers, overleg met het management en overleg
met ouders tijdens de haal- en brengcontacten. Een vervolgstap bij de zorgen om
de ontwikkeling van een kind kan zijn om een gesprek met ouders te plannen om
de zorgen wat uitgebreider te kunnen bespreken. In dit gesprek kan naar voren
komen dat er behoefte is aan advies van een derde partij. Hiervoor werken wij
samen met een orthopedagoge. De PM’ers kunnen haar altijd om advies vragen en
eventuele vragen van ouders ‘meenemen’. De gegevens van de observatie worden
door de orthopedagoge teruggekoppeld aan zowel de ouders als de Pimmetje. Er
kan worden besloten om er wel of geen externe instanties of eventuele derden bij te
betrekken. Ook kan er in onderling overleg besloten worden om extra aandacht aan
het kind te besteden of een ‘speciale’ manier van aanpak te hanteren. Indien nodig,
kunnen ouders via de orthopedagoge advies krijgen over de aanpak van het kind in
de thuissituatie. Wanneer een kind zich in een onveilige situatie bevindt, dient er
altijd contact opgenomen te worden met Veilig Thuis. Dit is bijvoorbeeld het geval
bij het vermoeden van kindermishandeling. In het Stappenplan staan de benodigde
stappen hiervoor ook helder omschreven. Er zal regelmatig geëvalueerd worden of
de afspraken en deze aanpak nog werken en of deze bijgesteld moeten worden.
Wanneer ouders het hiermee eens zijn kan het kind ook aangemeld worden bij het
CJG, Centrum voor jeugd en gezin.
Voor een aanmelding bij het CJG wordt gekozen voor kinderen voor wie het meerwaarde heeft wanneer
deskundigen gezamenlijk informatie uitwisselen en multidisciplinair naar de vraag kijken.
Het Stappenplan is er voor alle kinderen waar zorgen over zijn: dus zowel ontwikkelingsgericht als
omgevingsgericht.
Het Stappenplan Zorgkinderen ligt voor ouders ter inzage op het kantoor.
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11 ZIEKTE VAN DE KINDEREN
Wanneer er veel kinderen (mensen) in een warme ruimte zitten, is de concentratie van de micro-organismen
groter, waardoor de kans op een besmetting ook groter is. Het is dus belangrijk om niet alleen hygiënisch te
werk te gaan, maar ook om gedurende de dag voldoende te ventileren. Daarom heeft Pimmetje bij de NSO een
automatisch ventilatiesysteem, daarnaast kan er bij de meeste groepen ook nog een raam open.
De weerstand van een kind is ook een factor in het ziek worden. Sommigen zijn de hele winter snotterig en
anderen hebben nergens last van. Hoe beter de weerstand is, hoe kleiner de kans dat kinderen bij iedere
besmetting direct ziek worden.
Ziek of niet ziek.
Als een kind zich tijdens de opvang niet fit voelt gaan de PMers het kind gericht observeren. De vragen die we
daarbij hebben zijn:
• Speelt het kind.
• Reageert het op wat je zegt en doet.
• Huilt het kind.
• Eet/drinkt het.
• Klaagt het over pijn.
• Voelt het warm aan.
Hierna gaan we overleggen met ouders. Het belang van het kind staat altijd voorop, maar ook moet er rekening
worden gehouden met het belang van de andere kinderen.Een kind dat zich ziek voelt en niet met het normale
dagprogramma mee kan doen, kan beter niet bij Pimmetje blijven. Er zijn op een naschoolse opvang nu
eenmaal minder mogelijkheden om aan een ziek kind de noodzakelijke aandacht te geven.
Ook kan een uitbraak van een kleine epidemie een reden zijn om kinderen met symptomen op te laten
halen, om de epidemie onder controle te krijgen. Tot slot als een kind hoge koorts heeft. Heeft een kind een
verhoogde temperatuur maar lijkt er ogenschijnlijk niets aan de hand dan kan een kind gewoon bij Pimmetje
blijven. Uiteraard brengen we de ouders hier wel van op de hoogte. Mocht de temperatuur te hoog oplopen
dan vragen we aan ouders of een kind kan worden opgehaald. Tijdens het overleg over het zieke kind maken
we afspraken met de ouders wanneer ze hun kind komen ophalen.
Wanneer een kind ziek is, kan het niet altijd naar Pimmetje komen. Voor ouders kan het zeer lastig zijn om dan
andere opvang te regelen of om zelf vrij te nemen. Wij begrijpen dit heel goed. Maar over het algemeen geldt
op de meeste kinderdagverblijven de regel: zieke kinderen horen thuis in hun eigen omgeving. Een kind dat
koorts heeft, niet lekker in zijn vel zit, wil lekker op schoot zitten, hangen en vertroeteld worden. Dat kan niet
als er nog 19 andere kinderen rondlopen. Wij horen geregeld dat er gedacht wordt: maar wanneer ik thuis ben,
dan is er niets meer aan de hand. Mijn kind gaat lekker spelen en heeft praatjes voor 10. Dat kan, het kind voelt
zich prettig in zijn eigen omgeving, waardoor hij zijn ziek zijn een beetje vergeet. Er wordt niets tot weinig van
hem verwacht en hij heeft geen ‘last’ van andere kinderen.
Daarnaast willen we ook graag voorkomen dat meerdere kinderen ziek worden. Vaak merken we dat wanneer
een kind start met diarree, de volgende dag een deel van de groep het ook heeft. Graag willen we zoveel
mogelijk voorkomen dat de ‘niet zieke’ kinderen besmet raken in geval van een besmettelijke ziekte.
Nu begrijpen we heel goed, dat ouders niet altijd meteen van hun werk weg kunnen om hun kind te halen.
Het kost ook even tijd om oppas te regelen en te zorgen dat het kind gehaald wordt.
Meestal wordt er afgesproken hoe laat er iemand komt.
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11.1 ALGEMENE AFSPRAKEN
Het kan voorkomen dat uw kind niet fit is maar zich wel goed genoeg voelt om naar school en de NSO te gaan.
Geef dan via de Whatsapp aan de desbetreffende groep door, zodat de pedagogisch medewerkers extra op uw
kind kunnen letten. Als uw kind ziek is en thuis blijft, wilt u dit dan vóór 14.00 uur doorgeven via de Whatsapp
of via een e-mail aan nso@pimmetje.nl.
Breng uw zieke kind alstublieft niet naar school of Pimmetje met een zetpil of paracetamol. De pil zorgt ervoor
dat de koorts of pijn tijdelijk verdwijnt maar neemt niet de oorzaak weg. Zodra de pil is uitgewerkt, is de
koorts of pijn weer terug en wordt u alsnog verzocht uw kind op te halen. Ook verhoogt het de kans op een
koortsstuip door het sterke schommelen van de lichaamstemperatuur van het kind.
Wanneer een kind tijdens de opvang ziek wordt of als we het kind ziek uit school halen, worden de ouders
hiervan op de hoogte gebracht. Wanneer een kind ziek is en zich overduidelijk niet meer prettig voelt in de
opvangsituatie, zal er contact gelegd worden met ouders om te overleggen.
Bij Pimmetje geven wij in principe geen paracetamol. Enige uitzondering hierop kan zijn als het op schriftelijk
doktersadvies is ter bestrijding van pijn. Andere medicatie geven we in principe wel, mits ouders het formulier
‘Toestemmingsformulier medicijngebruik’ tekenen, dat als bijlage 4 is toegevoegd. Hierop staan ook de
voorwaarden waar men zich aan moet houden. Dit formulier is ook te downloaden op de website. In het geval
dat er medicatie mee naar school wordt genomen om vervolgens door ons te moeten worden toegediend,
dienen ouders ons vooraf op de hoogte te brengen. Daarnaast moeten zij het formulier medicijngebruik
getekend en wel meegeven in de schooltas van het kind. Oudere kinderen mogen bij Pimmetje ook niet zelf
medicijnen innemen zonder dat de pedagogisch medewerkers daarvan op de hoogte zijn en zonder dat het
‘Toestemmingsformulier Medicijngebruik’ is getekend door ouders. Wanneer kinderen medicijnen moeten
krijgen wordt dit op de daglijst genoteerd, wanneer het kind de medicijnen genomen heeft wordt dit op de
daglijst afgetekend. Zo worden medicijnen nooit vergeten of juist 2x gegeven. Een kind dient één dag koortsvrij
of diarreevrij te zijn, vóór het weer naar de NSO kan komen. Het kind moet in zoverre weer beter zijn dat het in
staat is mee te doen aan het normale ritme van de dag.

11.2 REGELS RONDOM DE MEEST VOORKOMENDE
ZIEKTES
Er zijn (kinder) ziektes waarbij het kind geen koorts hoeft te hebben. Wij volgen hierbij in principe de richtlijnen
van de GGD zoals die beschreven staan in hun “naslagwerk kindercentra”. Dit staat ter inzage op kantoor
Ter verduidelijking worden hieronder de meest voorkomende ziektes en het beleid daarvoor beschreven:
5de en 6de ziekte
Dit zijn ziektes met hoesten en rode vlekken op het lichaam en deze gaan soms gepaard met koorts. Het komt
zomaar en het is vaak ook binnen een week weer weg. Ze lijken veel op elkaar. Bij de 5de ziekte beginnen
de vlekjes op het gezicht of de ledematen, terwijl bij de 6de ziekte de vlekjes met name op de romp van het
kind zitten. Het is lastig om aan te tonen welke ziekte je kind heeft. Er is weinig aan te doen. Kinderen kunnen
er heel ziek van zijn, maar dat hoeft niet. De 5de ziekte is lastig voor moeders die nog onder de 20 weken
zwanger zijn. Dan kan het gevaarlijk zijn voor de ongeboren baby. Met bloedonderzoek kan je aan laten tonen
of je het zelf gehad hebt (60% heeft het vroeger gehad, 40% niet). Wanneer dat het geval is, dan is er niets aan
de hand. Je lichaam heeft antistoffen aangemaakt. Kinderen met de 5de of 6de ziekte mogen gewoon komen,
mits het kind zich goed voelt en geen koorts heeft.
Diarree
Kinderen kunnen om meerdere redenen diarree krijgen. Het lijkt heel onschuldig, maar diarree is erg
besmettelijk. Als een kind drie keer diarree op de wc heeft gehad, zullen wij contact opnemen met de ouders
om het kind op te laten halen. Bij bloederige diarree moet het kind eerst langs de huisarts omdat er dan
meestal een andere oorzaak is. Wanneer het kind een dag geen verschijnselen meer heeft, mag het weer naar
Pimmetje.
Hoofdluis
Hoofdluis zijn kleine beestjes die dicht op de hoofdhuid zitten. Ze leggen eitjes (neten) die grijswit van kleur
zijn en lijken op roos. Ze zitten vast aan het haar. De aanwezigheid van hoofdluis geeft vaak hevige jeuk, vooral

Pedagogisch beleidsplan naschoolse opvang versie 6

24

achter de oren en in de nek. Kinderen met hoofdluis moeten altijd behandeld zijn met kam voor ze weer naar
Pimmetje kunnen komen. Het moet altijd gemeld worden aan de pedagogisch medewerkers.
Mochten er gedurende de dag meerdere (levende) luizen aangetroffen worden, dan zal aan ouders worden
gevraagd om het kind op te halen.
Koortslip
Er vormen zich meestal blaasjes rond de mond die vocht bevatten. Na enkele dagen springen ze open, waarna
er zich een korstje vormt. De koortslip jeukt hevig. De klachten duren ongeveer een week, maar kunnen
telkens terugkeren. Het vocht uit de blaasjes is zeer besmettelijk. Volgens de GGD mogen kinderen met
een koortslip gewoon komen. Dit advies nemen wij over, mits de blaar afgeplakt is. Hierbij is goede hygiëne
noodzakelijk.
Loopoor/ Middenoorontsteking
Het trommelvlies is kapot gegaan en er komt pus uit het oor. Het ziet eruit als snot en het stinkt. Deze pus
is zeer besmettelijk. Ouders wordt aangeraden de huisarts te raadplegen. Als de kinderen geen verdere
ziekteverschijnselen vertonen mogen ze naar Pimmetje komen. Mocht het oor erg lopen, waardoor het ook
op het gezicht loopt, dan kunnen we het afplakken met een pleistertje of gaasje waarna we deze regelmatig
vervangen.
Ontstoken ogen
Bij een virusinfectie is er meestal in beide ogen roodheid, zwelling en pijn. Bij een bacteriële infectie zijn er
rode ogen, opgezette oogleden en komt er gele of groene pus uit het oog. Kinderen met ontstoken ogen
mogen komen. De ouders worden geadviseerd ooggel via de huisarts halen. Bij Pimmetje worden de ogen
regelmatig met gekookt water en een steriel gaasje schoongemaakt.
Waterpokken
In het begin lichte koorts, hoesten, hoofdpijn en na een paar dagen kleine rode bultjes waarop blaasjes
ontstaan, die erg kunnen jeuken.
Kinderen met waterpokken hoeven niet geweerd te worden. Het heeft namelijk de voorkeur dat kinderen het
op jonge leeftijd krijgen. De kinderen zijn dus welkom, mits ze geen koorts hebben of heel hangerig zijn.
Ook als kinderen heel veel last van jeuk hebben en de blaasjes openkrabben kunnen wij geen 1 op 1 begeleiding
geven, wat wij dan ook met de ouders bespreken.Pimmetje heeft Calendula emulsie in huis tegen de jeuk.
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BIJLAGE 1: AANMELDINGSPROCEDURE
Hoe kunt u uw kind aanmelden bij Kinderdagverblijf Pimmetje?
•

Kinderen kunnen vanaf 2 jaar voor de naschoolse opvang aangemeld worden.

•
		

Ouders melden het kind aan via een inschrijfformulier, waarop de gewenste plaatsingsdatum
(per 1e of 16e van de maand) vermeld staat.

•
		
		
		
		

Zodra het inschrijfformulier ontvangen is wordt de aanvraag schriftelijk bevestigd. Deze 		
brief laat weten dat de aanvraag in behandeling is genomen. De brief garandeert niet 		
dat een plaats op het gewenste tijdstip ook daadwerkelijk beschikbaar is. Ongeveer 		
6 maanden voor de gewenste aanvangsdatum nemen we contact op om de mogelijkheden
voor plaatsing te bespreken.

•
		
		

Kinderdagverblijf Pimmetje plaatst kinderen in volgorde van aanmeldingsdatum. Daarbij wordt
voorrang verleend aan aanmeldingen van een 2e en volgend kind uit één gezin, alsmede aan
kinderen die doorstromen vanuit de dagopvang.

•
		
		

In overleg met de ouders wordt de plaatsing gerealiseerd. Als de plaatsingsdatum bepaald 		
is ontvangen ouders hier een bevestiging van, waarna de ouders een contract tekenen met de
onderling gemaakte afspraken.

•
		
		
		

De kindplaats wordt per automatische incasso betaald. Ouders ontvangen aan het begin van
de maand de factuur, waarna het bedrag rond de 23e van de maand van hun rekening wordt
afgeschreven. Ouders kunnen een bijdrage in de kosten aanvragen bij de Belastingdienst.
Incidenteel extra afgenomen dagen worden in de volgende maandfactuur doorberekend.

•
		

Als ouders binnen een maand voorafgaand aan de bevestigde plaatsing van het contract 		
afzien, zal een opzegtermijn van een maand in acht genomen worden.
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BIJLAGE 2: KLACHTENREGELING
Hoewel er bij Kinderdagverblijf Pimmetje veel aandacht is voor de kwaliteit en service van de opvang,
kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Dit kan bijvoorbeeld over de behandeling van uw
kind gaan, de benadering naar uzelf of over administratieve handelingen. Weten waarover u ontevreden bent,
helpt ons om kritisch te kijken naar onze dienstverlening. Eventuele problemen kunnen worden onderkend
en aangepakt. Zo kan het uiten van een klacht bijdragen tot het verbeteren van de kwaliteit en service van de
opvang. Ook zonder klacht zijn wij geïnteresseerd in uw wensen en ideeën hoe iets beter kan.

Waar kunt u terecht met een klacht?
•
•
•
•
•

bij de pedagogisch medewerkers
bij de locatiemanager
bij de directeur van Pimmetje
bij de oudercommissie van Pimmetje
bij een onafhankelijke klachten- of geschillencommissie

Bespreekt u in eerste instantie uw klacht met degene die het betreft. Er samen over praten kan al veel
oplossen.
Bij Pimmetje vinden we dat de pedagogisch medewerkers rechtstreeks door de ouders met het probleem
benaderd kunnen worden. De medewerkers streven ernaar om professioneel met de kritiek om te gaan.
Soms zal het verstandig zijn om een afspraak te maken voor een gesprek, waarbij eventueel op verzoek van
de ouders of de pedagogisch medewerker de directie of het management aanwezig zal zijn om de klachten/
problemen met elkaar te bespreken en om het gesprek te begeleiden. In het geval dat een ouder de klacht niet
met de pedagogisch medewerker kan bespreken of kritiek heeft op het organisatorische vlak, kan de ouder een
afspraak maken met het management of de directie van Pimmetje. Er zal altijd een onregelmatigheidsrapport
ingevuld worden naar aanleiding van een klacht.
Ouders kunnen hun klachten ook kenbaar maken aan de oudercommissie, die hier dan op zal reageren
(oudercommissiepimmetje@gmail.com).
Tenslotte is Pimmetje door haar lidmaatschap van de MO-groep, een werkgeversorganisatie in de
kinderopvang, aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie. Daarnaast is, conform de Wet
Kinderopvang, Pimmetje ook aangesloten bij een onafhankelijke geschillencommissie. Dit zal dan m.n. om
grotere klachten gaan waarbij de ouder, oudercommissie en directie behoefte hebben aan een objectief oordeel.
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BIJLAGE 3: TOESTEMMINGSFORMULIER VERVOER
NSO
De kinderen van de naschoolse opvang bij Pimmetje worden van school opgehaald met de bus, de bakfiets of
lopend. Er worden tijdens de vakanties regelmatig activiteiten buitenshuis georganiseerd. Ook hiervoor wordt er,
als er niet gelopen kan worden, gebruik gemaakt van de bus van Pimmetje, de bakfiets of van het openbaar vervoer.
Wij hebben hierover de volgende afspraken gemaakt:
•
De veiligheid van de kinderen staat altijd voorop
•
In de bus van Pimmetje en de bakfiets kunnen maximaal 8 kinderen worden vervoerd
•
Alle kinderen moeten tijdens de ritten in de bus een gordel om en iedereen die kleiner is
		
dan 1.35 m zit op een zitverhoger
•
Tijdens vervoer met de bakfiets wordt er een veiligheidsbeugel gebruikt
•
Lopend mogen er maximaal 10 kinderen met één leidster mee
•
Het management is op de hoogte waar de kinderen naar toe gaan
•
De pedagogisch medewerkers nemen altijd een mobiele telefoon mee
Hierbij verleen ik, ouder van ...................................................... toestemming om ons kind te vervoeren van school
naar Pimmetje en naar activiteiten buitenshuis mits bovenstaande regels in acht worden genomen.
datum: ........................
Naam en handtekening ouder

......................................................
Ter algemene informatie:
Als de kinderen bij Pimmetje zijn, of als wij met de kinderen weggaan, zijn wij verantwoordelijk voor de
kinderen en aansprakelijk voor eventuele schade die door de kinderen is ontstaan en dekt onze verzekering
deze schade. Zodra ouders bij Pimmetje zijn (bij het halen én brengen) zijn zij verantwoordelijk voor hun kind
en aansprakelijk voor schade.
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BIJLAGE 4: TOESTEMMINGSFORMULIER
MEDICIJNGEBRUIK
Medicijnen verstrekken:

Bij Kinderdagverblijf Pimmetje geven wij in principe geen paracetamol aan de kinderen. Als kinderen koorts
hebben moeten ze door hun ouders opgehaald worden.
Andere medicijnen geven wij met de volgende afspraken:
•
Voor alle medicijnen die de PM’ers van Pimmetje aan de kinderen moeten toedienen, vullen
		
de ouders vooraf dit Toestemmingsformulier in. Het gaat hierbij niet alleen om medicijnen die
		
door een arts voorgeschreven zijn, maar ook om de vrij verkrijgbare medicijnen zoals 		
		
neusspray, hoestdrank en medicijnen uit het buitenland.
•
Het toedienen van een geneesmiddel door de pedagogisch medewerkers geschiedt onder
		
verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers. Kinderdagverblijf Pimmetje aanvaardt geen
		
aansprakelijkheid voor eventuele consequenties, die zich voordoen door de toediening van de
		
medicatie.
•
Voorbehoud: indien het ziektebeeld van dien aard is, dat er een 					
		
levensbedreigende situatie ontstaat als de medicatie door omstandigheden wordt vergeten,
		
mag het kind niet naar Pimmetje gebracht worden.
•
Als er een fout wordt gemaakt bij het toedienen van de medicijnen bij Pimmetje, worden 		
		
direct de ouders op de hoogte gebracht. Indien er een situatie ontstaat waarbij de veiligheid
		
van een kind in gevaar komt, wordt of de huisarts gebeld of direct 112.
De ouders van ...................................................... dienen het verzoek in tot het toedienen van de volgende
medicatie:

naam geneesmiddel
dosering geneesmiddel
tijdstip van toedienen
wijze van toedienen (smeren, oraal, rectaal)
startdatum medicatie
einddatum medicatie
Hoe lang kan/mag het geneesmiddel
bewaard worden
bewaarwijze geneesmiddel
Als voorwaarde voor het toedienen geldt het volgende:
•
De ouders tekenen het toestemmingsformulier medicijngebruik.
•
Het medicijn wordt in de originele verpakking geleverd.
•
De bijsluiter is aanwezig of een kopie/scan hiervan, zodat deze direct door de medewerkers
		
gelezen kan worden.
•
De pedagogisch medewerker tekent voor ontvangst van het medicijn in de originele 		
		
verpakking, inclusief bijsluiter.
datum: ...........................
Handtekening pedagogisch medewerker (voor ontvangst)

		

Handtekening ouder

.......................................							.......................................

Pedagogisch beleidsplan naschoolse opvang versie 6

29

Aftekenlijst medicijntoediening.
Dag/datum

Tijdstip toediening
door:

Tijdstip toediening
door:

Tijdstip toediening
door:

Tijdstip toediening
door:
Tijdstip toediening
door:
Tijdstip toediening
door:
Tijdstip toediening
door:
Tijdstip toediening
door:
Tijdstip toediening
door:
Tijdstip toediening
door:
Tijdstip toediening
door:
Tijdstip toediening
door:
Tijdstip toediening
door:
Tijdstip toediening
door:
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BIJLAGE 5: TOESTEMMINGSFORMULIER FOTO- EN
FILMMATERIAAL
Bij zowel de dag- als de naschoolse opvang van Pimmetje maken wij regelmatig leuke foto’s van de kinderen en
af en toe een film tijdens uitjes of andere leuke activiteiten.
Deze foto’s verspreiden wij via What’s App naar jullie als ouders. Hierbij zouden wij graag jullie toestemming
krijgen om foto’s waar jullie kind met andere kinderen op staat, ook naar de andere betreffende ouders te
mogen App-en.
Daarnaast zouden wij het fijn vinden als wij leuke, aansprekende foto’s van de kinderen op de website zouden
mogen plaatsen.
Tenslotte willen wij ook graag gebruiken maken van aansprekende foto’s voor andere uitingen: onder meer het
pedagogisch beleid van Pimmetje en marketing-posts.
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BIJLAGE 6: TOESTEMMINGSFORMULIER ZWEMMEN
Naam kind:...............................
Is in bezit van zwemdiploma: JA / NEE
Hierbij verleen ik, ouder van .............................................. toestemming dat ons kind onder toezicht van de leiding
mag spelen bij het water in de Vogelenwijk speeltuin of in het water mag bij andere recreatiemogelijkheden.
datum:...............................
Naam en handtekening ouder:
........................................................
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BIJLAGE 7: AFSPRAKEN ZELFSTANDIG FIETSEN
NAAR PIMMETJE
•
		
•
		
•
		
		
•
		
		
		
•
		
•
•
		
		
		
		

Vanaf 9 jaar mogen de kinderen zelfstandig fietsen naar Pimmetje met schriftelijke \
toestemming van de ouders.
Ouders fietsen 1 à 2 keer zelf met hun kind de route naar Pimmetje om te oefenen.
Deze route is ook bekend bij Pimmetje
Kinderen hebben een telefoon met het nummer van ouders en NSO Pimmetje voor als er iets
is. Dit mobiele nummer is ook bij Pimmetje bekend.
(nummer kind 06-…………………………..)
Afspraak: Kinderen melden zich op het schoolplein bij de Pimmetje-leidster en zeggen het 		
wanneer ze gaan fietsen/lopen naar NSO Pimmetje, ze maken géén omweg of extra 		
tussenstop. (eventueel kunnen ze ook met de bakfiets meefietsen als die
hun school komt halen).
Als het kind is aangekomen bij Pimmetje, wordt er een Whatsapp naar ouders verstuurd. Vanaf
dat moment is de verantwoordelijkheid voor het kind in handen van Pimmetje.
De regels omtrent verantwoordelijkheid worden contractueel vastgelegd
Wat te doen als het kind niet bij Pimmetje aankomt?
Indien kind een eigen mobiele telefoon heeft, wordt er in eerste instantie naar zijn/haar 		
telefoon gebeld, daarna ouders inlichten, een medewerker van Pimmetje fietst/loopt de route
na die het kind gefietst zou moeten hebben. Indien er dan nog niks duidelijk is
wordt de politie ingelicht.

Pedagogisch beleidsplan naschoolse opvang versie 6

33

BIJLAGE 8: CONTRACT ZELFSTANDIG FIETSEN
NAAR PIMMETJE
Kinderdagverblijf Pimmetje B.V., gevestigd te Leiden aan de Rijnsburgerweg 21
(postcode 2334 BC), rechtsgeldig vertegenwoordigd door Yvette Zijlma,
in haar hoedanigheid van Locatiemanager,
En
De heer en mevrouw………….…. ……………….………………..…………………………………………...
Verklaren hierna als volgt te zijn overeengekomen:
1) ……….…… heeft toestemming van beide ouders om zelfstandig van school naar de NSO te fietsen/lopen.
2) Tijdens deze fietstocht/wandeltocht ligt de verantwoordelijkheid voor alles wat er onderweg gebeurt bij
ouders.
3) Op het moment dat ………..… aankomt bij de NSO stuurt één van de pedagogisch medewerkers een
Whatsapp naar zijn/haar ouders. Op het moment dat is doorgegeven dat hij/zij veilig is aangekomen bij
Pimmetje ligt verdere verantwoordelijkheid bij de medewerkers van NSO Pimmetje.
4) De praktische invulling van dit contract staat in de bijlage.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Leiden, op ………..
Mevrouw Y. Zijlma		
Datum:				
Plaats:				
Handtekening:			
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BIJLAGE 9: AFSPRAKEN RONDOM
COMPUTERGEBRUIK
Bij de Kanjers (6 t/m 8 jaar) en de Spetters (8 t/m12 jaar) zijn er computers beschikbaar met internet voor
huiswerk en spelletjes. Deze computers zijn beveiligd met een speciale blokkade voor bepaalde sites.
Over het gebruik van de computer en internet zijn een aantal afspraken gemaakt.
1) De computer wordt alleen gebruikt om huiswerk op te maken en om spelletjes op te spelen. Wil je iets
printen of opslaan dan vraag je dit aan de leiding!
2) Iedereen mag maximaal 20 minuten alleen (of 30 minuten met z’n tweeën) op de computer per dagdeel.
Is je huiswerk na deze tijd nog niet af ,dan kan je met de pedagogisch medewerker overleggen of je er nog iets
langer op mag.
3) Krijg je per ongeluk een site die je niet wil of mag, dan klik je het meteen weg en roep je de leiding.
Vertel dan ook aan de leiding hoe je op deze site terecht bent gekomen.
4) De pedagogisch medewerker checkt na ieder computergebruik welke sites de kinderen hebben bezocht.
Kinderen mogen dus niet de geschiedenis wissen van de computer.
5) Verboden zijn voor zowel kind als pedagogisch medewerker:
-Het achterlaten van persoonlijke gegevens zoals: naam, adres, e-mail, telefoonnummer etc.
- Seksueel getinte sites en/of spellen
- Gewelddadige sites en/of spellen
- Discriminerende sites en/of spellen
- Chatboxen (waaronder ook MSN)
- Facebook, MySpace, etc.
- You Tube
-Downloaden
Overtreed je één van deze gemaakte afspraken dan mag je één maand NIET op de computer.
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