Ped
daggoggiscch bele
b eid
d
kinderd
daggverblijf

Voorwoo
ord
Dit pedaagogisch beleid wordt gehanteerd
g
aals basisplan
n voor Kinde
eropvang Wooudrichem en
e is een
leidraad voor de kin
nderdagopva
ang. Dit pedaagogisch belleid is bedoe
eld om oudeers, persone
eelsleden,
stagiairees en andere belangstellenden te informeren over de gang van zakeen bij Kinde
eropvang
Woudricchem.
Met dit pedagogisch
h beleid hoop
p ik u inzichtt te geven in
n de werkwijze en het oppvoedingsklim
maat van
pvang Woud
drichem. Dezze werkwijzee moet leiden tot een plek waar kindderen het fijjn vinden
Kinderop
om te vverblijven en
n waar u als ouders uw
w kind met een gerust hart naartooe brengt. Naast
N
dit
pedagoggisch beleidssplan is er een
e pedagoggisch werkp
plan. In het pedagogischh werkplan staan de
praktisch
he uitvoerin
ng van de opvang
o
bescchreven. Ditt pedagogiscch werkplann kan door iedereen
ingezien worden.
Kinderop
pvang Woud
drichem stree
eft naar het bieden van kwalitatief
k
goede opvangg. Het vastle
eggen van
de gang van zaken middels
m
een pedagogischh beleidsplan
n beschouw ik als onderrdeel van het leveren
van kwaaliteit. Zo weet
w
iederee
en waar hij aan toe is en wat me
en wel of nniet kan verw
wachten.
Kinderop
pvang Woud
drichem is geregistreerd
g
pvanginstelli ng bij de gemeente
g
d als erkende kinderop
Woudricchem en sind
ds januari 2012 ISO 90001:2008 gece
ertificeerd. Wij
W voldoen aan de eise
en die de
wet Bassisvoorzienin
ng Kinderop
pvang stelt aan kinderdagverblijve
en. Dit bettekent o.a. dat wij
gediplom
meerde pedaagogisch werkers in diennst hebben en
e een gedegen risico‐innventarisatie
e hebben.
Wij zijn aangesloten
n bij de bran
nchevereniginng MOgroep
p (Maatschappelijke Onddernemingsggroep) en
bij de lan
ndelijke Klacchtencommisssie Kinderoppvang.
Wanneeer er over heet kind geschreven worddt, gebruik ik
i de manne
elijke vorm. Ik bedoel dan zowel
meisjes als jongens en als ik scchrijf over dee ouder(s), bedoel ik oo
ok de verzo rger(s) van het kind.
Tevens gebruik ik de
d mannelijjke vorm vooor de pedagogisch we
erker, hierb ij bedoel ikk ook de
mannelijjke en vrouw
welijke vorm..
Op elke groep is een
n map aanwe
ezig waar heet pedagogissch beleid, het werkplan en de proto
ocollen in
Daarbij zitten
n ook procedures waar d e pedagogisch werkers zich
z aan moeet houden. Deze
D
map
zitten. D
verschafft een helebo
oel informatie omtrent KKinderopvang Woudriche
em. Deze maap met inhoud is ook
inzichtelijk voor ouders.
Uw men
ning telt! Wijj luisteren naar de ideeëën van ouders en verzorgers. Samenn willen wij het
h beste
voor uw kind.
Als u naa het lezen van dit pedagogisch bbeleid vragen heeft, neem dan gerrust contactt op met
Kinderop
pvang Woud
drichem.

Marion SSwart
Directeu
ur
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1

Beschrijvingg van de organisatiee

Kinderop
pvang Woud
drichem biedt opvang aaan kindere
en die in he
et Land van Heusden en
e Altena
wonen. Het kinderd
dagverblijf iss in maart 11991 opgericcht. De buite
enschoolse oopvang bestaat sinds
ber 2001. Kinderopvang Woudricheem bestaat uit
u twee loccaties. Eén loocaties aan de Prins
septemb
Willem vvan Oranjesstraat 29 te Woudrichem
m “De Burch
ht” en één locatie aan de Middelva
aart 1 te
Woudricchem “Het Baastion”.
In totaal zijn er vier verticale
v
groepen kinder dagopvang, en drie groepen buitenscchoolseopva
ang.
De vier vverticale gro
oepen van de
e kinderdagoopvang biedt opvang aan kinderen vvanaf 10 weken tot 4
jaar. Op elke groep zijn
z er per da
ag maximaal 12 kinderen
n op twee pe
edagogisch w
werkers aanw
wezig. De
pvang groepe
en zijn: “De H
Hertog”, “De Ridder” en
n “De Graaf”..
namen vvan de dagop
Op de d
drie buitenscchoolseopva
ang groepenn, “De Rakke
ers”, “De Bo
oeven” en dde “Schurken
n” wordt
opvang ggeboden aan
n kinderen van
v 4 tot 13 jaar. En zijn er maximaa
al 20 kindereen per groep op twee
pedagoggisch werkerss aanwezig.
Wij volggen de wetteelijke richtlijjnen van heet convenantt kwaliteit kinderopvangg voor het maximaal
m
aantal tte plaatsen
n kinderen per pedaggogisch werker. Hierbij rekening houdend met de
leeftijdso
opbouw in de
d verticale groepen.
g

2

Op
pvangmoggelijkhede
en en open
ningstijde
en

2.1 Dagopvang
Kinderop
pvang Woud
drichem is open
o
van maaandag tot en
e met vrijdag van 7:000 uur ‘s ochttends tot
18:30 uu
ur ’s avonds.. Binnen de genoemde ttijden is heel veel mogellijk, mits hett belang van het kind
niet uit het oog wo
ordt verloren
n. Het gehel e jaar staan
n de deuren open, met uitzondering van de
algemen
ne erkende feestdagen
n. (Nieuwja arsdag, twe
eede paasd
dag, Koningginnedag, 5 mei 1,
Hemelvaaartsdag, tw
weede pinkstterdag, eersste en tweede kerstdag
g.) Op 24 enn 31 decem
mber sluit
Kinderop
pvang Woud
drichem om 16:00
1
uur.

2.2 Fllexibele op
pvang
Kinderop
pvang Woud
drichem is sterk in het aaanbieden van flexibele opvang.
o
Wij vvinden het belangrijk
b
om ouders tegemoeet te komen
n in hun weensen. Flexib
bele opvang
g houdt in ddat je als ou
uder niet
den en dagenn.
afhankellijk bent van de vaste tijd
De kosteen voor zowel de kinderrdagopvang aals de buiten
nschoolse op
pvang kunt u terug vinden op de
website:: www.kindeeropvangwou
udrichem.nl.
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3

Ped
dagogisch
he visie

3.1 Visie
Respect,, Veiligheid en
e Geborgen
nheid, Verboondenheid en
n Ruimte, dat zijn dé kerrnbegrippen waar het
om draaait binnen dee deuren van
n Kinderopvaang Woudricchem. Dit zijn
n belangrijkee uitgangspu
unten om
zo een kind veilig en vol zelfvertrrouwen op tee laten groeiien.
Het kind
d wordt gereespecteerd om wie hij is. Vanuit ve
eiligheid en geborgenheeid durft het kind te
ontdekken en ervaringen op te doen.
d
Hij zal zich daardoor verbonde
en gaan voeleen met de omgeving.
d de ruimte geven om zich
z
te ontw
wikkelen op zijn
z eigen te
empo, en voolgens zijn eigen weg
Het kind
zorgt ervvoor dat hij vol
v vertrouw
wen opgroeit..

3.2 Peedagogisch
he doelste
elling
Kinderop
pvang Woud
drichem heefft als doel kiinderen in de leeftijd van 10 weken tot 13 jaar, naast de
thuissitu
uatie, een om
mgeving te bieden waarinn zij in groep
psverband opgevangen, vverzorgd en begeleid
worden door daarvo
oor speciaal opgeleide ppedagogisch werkers. Er wordt een omgeving gecreëerd
g
waarin h
het kind zich
h prettig voe
elt, vertrouw
wen heeft in zichzelf, in de
d ander en leert van errvaringen
binnen eeen groepsveerband.

3.3 Peedagogisch
he uitganggspunten
Binnen d
de visie van Kinderopvan
K
g Woudricheem komen 4 belangrijke uitgangspunnten naar voren:


Respect:
Een
n kind wordt met respectt verzorgd e n begeleid en
e het wordtt serieus gennomen. De behoeften
van het kind en
n wat er in hem leeft sta an centraal. Er is respecct voor het kkind als indivvidu maar
ookk voor het kind in de gro
oep. Vanuit eeen respectvvolle benadering kan eenn kind vertro
ouwen en
een
n gevoel van
n eigenwaard
de opbouween. Er is resp
pect voor de
e gewoonte n, cultuur, religie
r
en
omggeving van het
h kind.



Veilligheid en geeborgenheid:
Een
n kind heeft behoefte aan
a veiligheiid en geborggenheid. Er wordt een veilige en geborgen
g
omggeving geboden aan hett kind. Dit kaan voor elk kind
k
anders zijn. In een ssfeer van wa
armte en
geb
borgenheid kan
k een kind zich veilig vvoelen. Het kan
k daarin ge
edijen, tot oontplooiing komen
k
en
het ontleent daaaraan zekerheid en zelfvvertrouwen. Deze innerlijke zekerheeid en dit verrtrouwen
in zichzelf, in dee omgeving en
e de medem
mens vormen een belang
grijk fundam
ment voor een gezond
sociaal leven.

Juli 2012

versie 1.2

Bijlage pedagoggisch beleid kinderdagverblijf
HB HKZ kkinderopvang ‐ Norm
N
2009

Pagina 5 van 12



Verrbondenheid:
n kind maaktt deel uit va
an de werel d. Binnen het kinderdag
gverblijf is hhet kind dee
el van de
Een
groeep. Hij voelt zich hierbinnen verbondden met de andere kinde
eren en de ppedagogisch werkers,
zo vvoelt hij zich
h thuis binne
en de groepp. We brenge
en het kind in contact m
met de buite
enwereld
maaar brengen de
d buitenwe
ereld ook na ar binnen. Binnen
B
de grroep en het gehele kinderverblijf
kan het kind zich de alggemene nor men en waaarden eigen maken. D
De vormingg van de
g
rd.
persoonlijkheid van ieder kind zal hierinn te allen tijden worden gerespecteer



mte:
Ruim
Een
n kind heeft behoefte
b
om
m zich te ontw
wikkelen, is nieuwsgierig
g en wil ontddekken. Een kind mag
zijn zoals het is en zijn eigen
n ruimte kunnnen nemen zonder daarrbij de ruimtee en de belangen van
deren te schaden. Er wo
orden mogellijkheden ge
eboden zoda
at het kind zzich kan onttwikkelen
and
vanuit zichzelf. Er wordt nie
ets aan hem opgedronge
en. Het kind ontwikkelt
o
inn zijn eigen tempo
t
en
vanuit zijn eigeen behoeften
n. Er wordt ingespeeld op behoefte
es en wenseen van het kind
k
door
hem
m te observeeren, te zien, te respecterren en te erkkennen.
Iedeer kind word
dt gestimule
eerd maar oook vrij gelate
en zich te ontwikkelen bbij datgene waar het
aan
n toe is. Ruim
mte heeft oo
ok betrekkingg op het gevven van ruimte aan de innitiatieven en
n inbreng
van het kind, zo
odat hij de wereld
w
zelf kkan ontdekke
en en hieraan op eigen w
wijze uitdrukkking kan
gevven.

3.4 Visie op hett kind
Het kind
d is het midd
delpunt binnen Kinderoppvang Woudrichem en maakt
m
deel uuit van het warme
w
en
geborgen ‘leventje’ binnen
b
de op
pvang. Er is ooog voor onttwikkeling en
n het kind m ag zijn zoals het is. Er
en van het ki nd en hij is vrij
v in zijn keu
uzes.
wordt geekeken naar de behoefte

3.5 Visie op oud
ders
De oudeer is verantw
woordelijk vo
oor de opvoeeding van zijjn kind. Hij is de (hoofd))opvoeder. Hij
H maakt
keuzes o
omtrent zijn
n kind. De pedagogisch
p
werker heeft voor een deel de vverantwoord
delijkheid
gekregen
n van de ouder om het kind mee opp te voeden tijdens het verblijf op hhet kinderda
agverblijf.
Een goeed contact tu
ussen de ou
uder en de ppedagogisch werker is daarom
d
erg belangrijk. Een
E goed
contact is noodzakelijk om een goede
g
afstem
mming mogelijk te maken
n over alles w
wat het kind aangaat.
Zij overleeggen daaro
om regelmatig met de ouuder. Aan de
e ouder word
dt gevraagd oopen te zijn over alle
zaken die met de opvang en mett het welzijn van hun kind
d te maken hebben.
h
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3.6 Visie op de pedagogissch werkerr
De pedaagogisch werrker heeft plezier in zijn werk. Er is sprake van een professsionele houd
ding waar
ouders een kinderen zich prettig bij voelen. D
De pedagogissch werker moet
m
zich bew
wust zijn van het feit
dat kind
deren leren door imite
eren. Als peedagogisch werker heb
b je een beelangrijke rol in de
ontwikkeeling en de toekomst
t
van het kind. V
Van hem wo
ordt verwach
ht dat hij besschikt over kennis
k
op
het gebied van hett verzorgen,, begeleidenn en stimule
eren van kinderen op elk terrein van hun
ontwikkeeling. Er worrdt verwacht dat hij eerrlijk en integer is, maar vooral
v
onbevvooroordeeld is. Ook
wordt veerwacht dat hij zijn functioneren besspreekbaar maakt
m
bij collega’s en di recteur. Hij benadert
de kindeeren, ouders en collega’ss met respecct en neemt hen serieus. Daarnaast ccreëert hij ee
en veilige
en vertro
ouwde sfeerr binnen de groep
g
en hett gehele kinderverblijf.
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4

Ped
dagogisch
h klimaat

Binnen d
de deuren van
v Kinderop
pvang Wouddrichem hee
erst een pedagogisch kli maat, waariin ruimte
voor grroepsopvoed
ding en voo
or individueele ontplooiing van kinderen aannwezig is. Door de
pedagoggisch werkerrs wordt er naar
n
het kindd gekeken, waar
w
heeft hij
h nu behoeeften aan. He
et kind is
vrij in zzijn eigen keeuzes die hij maakt. Buuiten de daagelijkse verrzorging vann kinderen, biedt de
pedagoggisch werker en de omge
eving een st imulans aan kinderen om
m zich zoweel lichamelijkk, sociaal‐
emotion
neel, cognitieef, taalvaard
dig en creat ief te ontwiikkelen. Tevens biedt heet een klimaat waar
kinderen
n zich bewu
ust worden van normeen en waarden en wa
aarbij de eiigenheid va
an ieders
achtergrrond gerespeecteerd word
dt.

4.1 O
Ontwikkelin
ng
De ontw
wikkeling van
n het kind ve
erloopt niet bbij elk kind op
o dezelfde wijze.
w
Ieder kind heeft een
e eigen
tempo een kent bepaaalde gebied
den waarop het zich me
eer of minde
er ontwikkeltt. Het heeft geen zin
een kind
d vroegtijdig dingen te le
eren. Dit kann een ander leerproces waar
w
het kin d juist wel aan
a toe is
verstoreen. Een kind vindt
v
leren leuk en doet dit natuurlijjk. De situatie waarin hett kind opgro
oeit en de
mensen die het kind
d omringen spelen een belangrijke rol in de ma
anier waaro p zijn mogelijkheden
d en in welk tempo d it gebeurt. Stichting Kinderopvang Woudriche
em levert
worden gerealiseerd
hieraan een belangriijke bijdrage.
In de onttwikkeling vaan de kinderren vallen dee volgende de
eelgebieden te onderschheiden:


lichamelijke onttwikkeling



sociaal‐emotion
nele ontwikkeling



cognitieve ontw
wikkeling



creaatieve ontwikkeling



ontwikkeling ideentiteit en ze
elfredzaamh eid

4.2 Peedagogisch
he cirkel
Kinderop
pvang Woud
drichem we
erkt met dee pedagogische cirkel. De pedagoggische cirke
el is een
dynamissch en praktijkgericht model om hett pedagogiscch beleid bin
nnen Kinderoopvang Wou
udrichem
vorm te geven. De heldere
h
relattie tussen vissie, houding en gedrag geeft
g
het moodel een kwalitatieve
basis en
n maakt heet model to
ot een waaardevolle aaanvulling vo
oor het kwaaliteitsbeleid
d binnen
Kinderop
pvang Woud
drichem. He
et helpt dee pedagogiscch werkers het pedagoogisch beleiid uit te
uitstralen en te draggen.
De pedagogische cirkel bestaat uit
u drie cirke ls. In de binn
nenste cirkel staat het ki nd in het middelpunt
net als binnen dee Kinderopvang Wouddrichem, daaarbij de vier
v
belang rijke begrip
ppen als
den onder hhet hoofdstu
uk pedagogissche visie. RRespect, veiligheid en
uitgangsspunten die je kunt vind
geborgenheid, verbo
ondenheid en ruimte.
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Vanuit d
dit midden on
ntstaan de tw
weede en deerde cirkel diie de bijbeho
orende houdding en gedra
ag van de
pedagoggisch werkerss weergeven
n zodat de keern van de cirkel kleur krijgt.
Pedagoggische cirkel
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4.3 Reespect
Een kind
d wordt meet respect ve
erzorgd en begeleid en
n het wordt serieus gennomen. Dit doen de
pedagoggisch werkerss door:


Hett kind serieuss te nemen.



Oprrecht te zijn.



Onb
bevooroordeeeld te zijn.



Hett kind individ
dueel te bena
aderen.



Aan
ndacht voor elkaar
e
te heb
bben.

4.4 Veilige en geborgen
g
omgeving
o
Een kind
d heeft beho
oefte aan ve
eiligheid en ggeborgenheid. Om die veilige
v
en geeborgen omggeving te
creëren, staan de vo
olgende zaken voorop:


Zorgg dragen voo
or een veilige
e en hygiënissche omgeving.



Zorggen voor een
n warme en geborgen sfeeer.



Zorgg voor licham
melijke en ge
eestelijke gezzondheid.



Ruim
mte bieden voor
v
emoties en gevoeleens.



Duidelijkheid bieden.

4.5 Verbondenh
heid
Een kind
d maakt deel uit van de wereld,
w
binneen het kinde
erdagverblijf en binnen dde groep waa
ar hij zich
in bevind
dt. Daarbij ziijn de volgen
nde zaken diee de pedagogisch werkerrs doen belanngrijk:


Hett kind normeen en waarde
en eigen makken.



Hett kind betrekkken bij dagelijkse gebeurrtenissen en rituelen.



Stim
muleren en begeleiden
b
va
an de ontwikkkeling.



Ruim
mte voor eiggenheid bieden.



Sociaal gedrag stimuleren.
s

4.6 Ruimte
Een kind
d heeft beho
oefte om zich te ontwikkkelen, is nieuwsgierig en
n wil ontdekkken. De ped
dagogisch
werkers willen het kind de ruimtte bieden om
m zicht te onttwikkelen do
oor:


Stim
muleren en begeleiden
b
va
an de ontwikkkeling.
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muleren van zelfstandigheid en zelfreedzaamheid.
Stim



Bied
den van uitdaging.



Insp
pelen op de behoeften
b
en wensen vaan het kind.



Creativiteit stim
muleren.

In het pedagogisch
h werkplan staan de deelgebiede
en van ontwikkeling, een hoe er met de
ngspunten wordt gewerkkt in de prakttijk uitvoerig beschreven .
pedagoggische uitgan
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5

Tott slot

Kinderop
pvang Woud
drichem wil de kwaliteitt van de op
pvang waarborgen en heet liefst stee
eds weer
verbeterren en verfijjnen. Het is echter niet de bedoelin
ng dat datge
ene wat nu op papier staat
s
een
starre m
methode is. Pedagogische
P
e inzichten vveranderen en
e we willen
n kritisch blij ven kijken naar
n
onze
omgang met de kind
deren. Dit pedagogisch beeleid zal dan
n ook van tijd
d tot tijd vernnieuwd word
den.
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