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Inleiding  
In dit werkplan staan de uitgangspunten vermeld op welke manier het pedagogisch handelen vorm 

krijgt binnen Donkey Kinderdagverblijf en BSO in Gemert op Groeskuilen 91. Dit werkplan vormt 

samen met het beleidsdocument één geheel en is bestemd als leidraad voor alle personen die 

werkzaam en betrokken zijn binnen Donkey Kinderdagverblijf en BSO. Ook in dit werkplan vormen de 

vier pedagogische basisdoelen het uitgangspunt: 

✓ Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid; 

✓ Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties; 

✓ Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen de sociale competenties; 

✓ Kinderen gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van de  samenleving 

eigen te maken. 

In het werkplan zijn de pedagogische bouwstenen uit het beleid bepalend. 

Het werkplan ligt altijd ter inzage op de kinderopvang en is te raadplegen via onze website. Hierdoor 

is het mogelijk dat ouders en geïnteresseerden ons werkplan altijd kunnen inzien, zodat ze een 

indruk krijgen over hoe wij dagelijks omgaan met de kinderen. Dit om een weldoordachte keuze te 

kunnen maken of ze hun kind bij ons willen plaatsen.  

Het werkplan wordt jaarlijks geïnspireerd door de dagelijkse praktijk. Dit doen wij door constant in 

overleg te gaan met ons team van pedagogisch medewerkers en onze oudercommissie. Tevens 

wordt het document verrijkt met de nieuwste ontwikkelingen in de branche. Hiervoor zijn wij lid van 

de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Ook De GGD zal ons door middel van 

periodieke controles verbeteringen aandragen, om het huidige werkplan te blijven optimaliseren.  

 

(Waar in dit document gesproken wordt over ‘ouder’ wordt bedoeld ‘ouder(s)/verzorger(s)’). 

  

https://www.donkeykinderdagverblijfenbso.nl/wp-content/uploads/2020/07/Beleid-Veiligheid-en-Gezondheid-Donkey_25-mei-2020_V2020-0.2.pdf
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1 Algemene informatie  

1.1 Onze accommodatie 
Donkey Kinderdagverblijf en BSO is gevestigd op een mooie zichtlocatie in Gemert. De opvang is goed 

bereikbaar en ligt dichtbij de scholen en vlakbij het gezellige winkelcentrum. Onze opvang is 

gesitueerd in een voormalig tuincentrum. De ruimte heeft betrekking op de gehele begane grond en 

buitenterrein van dit pand. Kenmerkend zijn de ruime speelruimtes, een groot buiten speelterrein en 

een zeer ruim parkeerterrein waar ouders veilig kunnen parkeren. 

Contactgegevens  
Naam locatie:   Donkey Kinderdagverblijf en BSO  

Adres:    Groeskuilen 91 

Postcode en woonplaats: 5421 ZW  Gemert 

Mobiel:    06-57153799 

E-mail:    info@kinderdagverblijfenbso.nl 

website :   www.donkeykinderdagverblijfenbso.nl  

Openingstijden 
Kinderdagverblijf       

maandag   07.00 uur - 19.00 uur   

dinsdag    07.00 uur - 19.00 uur 

woensdag   07.00 uur - 19.00 uur 

donderdag   07.00 uur - 19.00 uur 

vrijdag     07.00 uur - 19.00 uur 

Buitenschoolse Opvang (BSO)  

(Wordt op een nog te bepalen later tijdstip geopend) 

 

Onze binnenruimtes 
De toegang tot de kinderopvang is altijd gesloten. Zo weren we personen die niet op onze opvang 

aanwezig horen te zijn, maar ook de kinderen kunnen nooit zomaar naar buiten lopen wat ook hun 

veiligheid verzekert. We hebben een deurbel, waarmee ouders en kinderen zich kunnen aanmelden 

waarna ze toegang krijgen.  

Als je door de deuren komt van onze kinderopvang aan de voorzijde kom je in de ontvangstruimte 

van de gele groep. In deze ontvangstruimte vind je aan twee zijden een kapstok en 

schoenen/tassenrek waar de kinderen hun jassen, schoenen en rugzakjes kunnen opbergen, voordat 

ze naar de groep gaan. Ook zie je direct een grote poster hangen van Gezonde Kinderopvang, wat wij 

zeer belangrijk vinden en veel aandacht geven. Tevens vindt je in de ontvangstruimte 

informatieborden voor de ouders waarop alle belangrijke informatie ingezien kan worden. 

Als je de groep betreedt, hangt er een camera, die de gehele ruimte overziet. Hiermee voldoen we 

aan het vier ogen principe. 

De gele groep is geschikt voor de opvang van 16 kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar. Deze 

groepssamenstelling is gekozen omdat er bij de ouders soms een voorkeur is om broertjes en zusjes 

bij elkaar te kunnen plaatsen. Op deze manier kunnen we aan de wensen van deze ouders tegemoet 

komen. 

Door de grote oppervlakte voldoen we zeer ruim aan de wettelijke richtlijnen met als doel om alle 

kinderen volop de ruimte te geven om fijn te kunnen spelen en aan hun ontwikkeling te kunnen 

werken. We hebben gekozen om de groepen te vernoemen naar de kleuren die gebruikt zijn op de 

deuren en in de ruimte. De groep noemen we groep geel. Dit is voor de kinderen en de ouders 

mailto:info@kinderdagverblijfenbso.nl
http://www.donkeykinderdagverblijfenbso.nl/
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herkenbaar.  De groepsruimte is modern ingericht met kwalitatief goedgekeurde en veilige spullen 

zodat de kinderen onbezorgd hun gang kunnen gaan onder toeziend oog van onze gekwalificeerde 

pedagogisch medewerkers. 

Je ziet ook direct allemaal frisse kleuren van het speelgoed. De kinderen komen op alle 

leeftijdsgebieden volop aan hun trekken. Er staat een activiteitentafel waar bijvoorbeeld gespeeld 

kan worden met zand en water. Ook vind je een grote tafel met bouwmaterialen waar naar 

hartenlust gebouwd kan worden. Een uitgebreide keukenhoek met allemaal spulletjes zoals pannen, 

bestek maar ook groente en fruit mag natuurlijk ook niet ontbreken. Er ligt ook een autokleed om 

lekker te kunnen spelen en een mooie poppenhoek. Aan de rechterzijde staat een leuk huisje, waar 

de kinderen op bankjes rustig een boekje kunnen lezen. 

Ook is er een aparte hoek ingericht voor de allerkleinsten. Hier kunnen baby’s op een zachte 

ondergrond volop ontdekken. Hiervoor hebben we een groot vierkant met matten ingericht, waar 

tussenin kubussen staan met allerlei speelgoed. De verschoningsruimte vind je aan de achterzijde 

van de groep en is geheel afgeschermd, en heeft direct toegang tot de wastafels in de ruimte 

erachter. 

De tweede groep, de blauwe groep, is toegankelijk vanaf de zijkant van de hoofdingang. Er is een 

extra hek geplaatst met poortjes voor een veilige toegang naar de ingang. Hierdoor is het 

buitenspeelterrein veilig afgesloten en niet direct toegankelijk. Vanuit deze ingang kom je bij de 

ontvangstruimte van de blauwe groep. Aan de rechterzijde vind je een kapstok en 

schoenen/tassenrek waar de kinderen hun jassen, schoenen en rugzakjes kunnen opbergen, voordat 

ze naar de groep gaan. Ook vindt je in de ontvangstruimte informatieborden voor de ouders waarop 

alle belangrijke informatie ingezien kan worden. De blauwe groep is geschikt voor de opvang van 16 

kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar. 

Als je de groep betreed, hangt er een camera, die de gehele ruimte overziet. Hiermee voldoen we 

aan het vier ogen principe. Ook deze groepsruimte is modern ingericht met kwalitatief goedgekeurde 

en veilige spullen zodat de kinderen onbezorgd hun gang kunnen gaan onder toeziend oog van onze 

gekwalificeerde pedagogisch medewerkers. 

De focus in deze groep is voornamelijk gericht op 0 tot 2 jarigen, en hierop zijn de materialen ook op 

aangepast. Je vindt hier een ruime afgeschermde babyhoek, met veel afwisselend speelgoed voor de 

baby’s zodat ze volop kunnen ontdekken. Daarnaast staat een tweezitsbank waarop de leidsters in 

alle rust flesjes kunnen geven en kinderen lekker kunnen relaxen. In de linkerhoek staan tafels met 

stoeltjes waar de gezamenlijke eetmomenten plaatsvinden en die gebruikt kunnen worden voor 

leuke activiteiten. Verder zijn er nog diverse andere materialen die bijdragen aan een goede 

ontwikkeling van de kinderen.  

Aan de voorzijde van de groep staat een ruime verschoningstafel waar kinderen verzorgd kunnen 

worden, waarbij altijd zicht is op de overige kinderen van de groep. Samengevat een ruim opgezette 

groep met volop ontwikkelkansen! 

Onze slaapkamers 
Bij binnenkomst aan de rechterzijde vindt je de eerste slaapkamer. Deze straalt rust uit en er zit een 

groot raam in zodat voldoende belucht kan worden. 

De tweede slaapkamer is gerealiseerd tussen de twee groepen in. Ook deze straalt rust uit en is 

voorzien van een raam dat geopend kan worden voor de juiste beluchting. 

Toiletgroep en keuken 
We hebben ook een nieuwe toiletgroep gerealiseerd, waarbij we rekening hebben gehouden met de 

hoogte van de toiletten en de wastafel voor de kinderen. Deze ruimte heeft een frisse uitstraling en 

is toegankelijk aan de rechterzijde van de gele groep. 
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Centraal in de opvang vind je de keuken voor beide groepen. Hier is een nieuwe keuken geplaatst en 

alle apparatuur is netjes ingebouwd onder een extra keukenblad. 

Veiligheid 
Al onze deuren in de opvang zijn voorzien van gekeurde veiligheids-strips zo ook zijn alle 

stopcontacten beveiligd. Door een strenge en nauwkeurige risico inventarisatie jaarlijks uit te voeren, 

worden alle mogelijke risico’s in kaart gebracht en opgelost om de veiligheid te waarborgen. 

Het pand wordt ten behoeve van de veiligheid gekeurd door zowel de GGD als de brandweer. 

Kortom, onze binnenruimte is een moderne opvanglocatie die alle faciliteiten biedt om ons 

pedagogisch beleid op de juiste wijze in de praktijk te kunnen brengen en een fijne en veilige 

omgeving voor alle kinderen die bij ons opvang genieten. 

Onze buitenruimte 
Aan de linker achterzijde van de gele groep vindt je een dubbele deur, die direct toegang geeft tot de 

ruime buiten speelplaats voor de kinderen. De buitenruimte is geheel afgeschermd met een hekwerk 

van een meter hoogte, voorzien van een poort met veiligheidssluiting die de toegang verschaft tot 

het grote parkeerterrein. Op de buitenplaats hebben we een speelheuvel gerealiseerd van kunstgras 

met daarop een gecertificeerd houten speelhuisje met glijbaan waar de kinderen naar hartenlust 

kunnen spelen. Verder hebben we een zandbak en een ruim aanbod van buitenspeelgoed zodat de 

kinderen zich geen moment hoeven te vervelen. 

1.2 De stamgroepen 
De namen van de stamgroepen zijn bij ons synoniem aan de kleuren van de groep; We hebben hier 

als team voor gekozen, omdat dit duidelijk en herkenbaar is voor de kinderen en ze direct weten in 

welke groep ze geplaatst zijn. De maximale groepsgrootte en indeling naar leeftijd is ingedeeld als 

onderstaand: 

Stamgroep Aantal kinderen Leeftijd  

Stamgroep geel  16 kinderen  0-4 jaar 

Stamgroep blauw 16 kinderen 0-4 jaar 

 

In het ouderportaal is aangegeven welke kinderen in welke stamgroepen geplaatst zijn. Op de 

groepen hebben we ook een lijn gespannen met leuke afbeeldingen van een trein en wagons. Op de 

trein staan foto’s afgebeeld van de leidsters, op de wagons staan de kinderen afgebeeld. Hier kunnen 

de kinderen en jij als ouder ook nog zien in welke stamgroep je kind geplaatst is.  

Je kiest als ouder bewust voor een vast of flexibel contract. Bij een flexibel contract ben je als ouder 

op de hoogte dat je kind op twee verschillende groepen geplaatst kan worden. In de basis  wordt je 

kind altijd op een vaste stamgroep geplaatst, echter indien je kind flexibel geplaatst is op de opvang, 

kan het dus maximaal op twee verschillende groepen geplaatst worden. Mocht er geen plaats zijn 

voor je kind met flexibel contract op de stamgroep, wordt het geplaatst op een andere groep. Wij 

zorgen dat hiervoor altijd voldoende ruimte beschikbaar is: dat is flexibele opvang. 
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1.3  Onze werkwijze en werktijden 
1.3.1 Onze werkwijze 
Onderstaand schema laat zien hoe de verschillende momenten in de opvang geregeld zijn. 

Tijd  Onderwerp Toelichting  

Zie 1.3.2  3 uurs 
regeling 

3-uursregeling Gedurende deze tijd maken we gebruik van de 3-uursregeling, waarbij we 
verantwoord omgaan met de inzet van onze pedagogisch medewerkers zonder dat 
de kwaliteit van onze opvang in gevaar komt. Zie voor de 3-uursregeling ons 
beleidsdocument. 

07.00 - 07.30 uur Opening: stamgroep geel Om 07.00 uur ’s ochtends starten we met de opvang in de gele groep. Het aantal 
leidsters wordt bepaald door de kind ratio. 

12.30 – 14.00 uur Pauze momenten Groepen kunnen tijdens de pauzes samengevoegd worden indien dit noodzakelijk is 
om op de juiste wijze toezicht te houden.  

 

1.3.2 3 uursregeling 
Onze opvang maakt gebruik van de 3 uursregeling en dit is vastgelegd in onderstaande matrix: 

Dagen Groep Tijd 

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag Geel en blauw 07.00 – 08.00 uur 
12.30 – 14.00 uur 
18.00 – 18.30 uur 

 

1.3.3 De werktijden 
Onze pedagogisch medewerkers werken zoveel als mogelijk met een vast rooster. Dit doen we 

enerzijds om duidelijkheid aan onze medewerkers te geven zodat ze een prima balans hebben tussen 

privé en zakelijk. Anderzijds doen we dit om op dezelfde momenten van de week dezelfde vaste 

gezichten op de groepen te hebben staan, wat vertrouwen en duidelijk geeft voor zowel de 

kind(eren) als de ouder(s). 

2 Welkom bij Donkey Kinderdagverblijf en BSO 

2.1 De eerste kennismaking en aanmelden 
Wij vinden het natuurlijk erg leuk als je ervoor kiest om je kind bij ons in de kinderopvang te 

plaatsen. Aanmelden hiervoor kan via onze website www.donkeykinderdagverblijfenbso.nl of je kunt 

ons natuurlijk bellen of mailen.  

Natuurlijk wil je eerst een goede indruk krijgen van wat ons kinderdagverblijf te bieden heeft en of 

het voldoet aan de wensen en eisen die jullie hebben. Bij ons is dit natuurlijk mogelijk. Wij laten 

graag onze kinderopvang zien en laten vol trots alle mooie en zeer ruim opgezette en vernieuwde 

ruimtes zien. Wij raden wel altijd aan om meerdere kinderdagverblijven te bezoeken. Je krijgt zo een 

goede indruk en zo maak je kennis met de verschillende werkwijzen van de diverse 

kinderdagverblijven zodat je voor je kind de juiste keuze kunt maken waar je zelf het beste gevoel bij 

hebt. Dat vinden wij belangrijk, het opbouwen van een goede vertrouwensband. Wat verstaan wij 

hieronder: 

✓ Wij luisteren naar de wensen van jullie als ouder; 

✓ Wij stellen jullie als ouder en kind op je gemak; 

✓ Wij geven jullie de ruimte om je gevoelens te uiten en we zijn zelf open naar jullie toe; 

✓ Wij overleggen met jullie en maken afspraken over eventuele wensen;  

Na de rondleiding volgt altijd een kort evaluatiegesprek en bespreken we hoe je bij ons kunt 

inschrijven indien de keuze op ons valt. 

Zodra wij dit formulier digitaal ontvangen hebben kan de overeenkomst opgemaakt worden. Als de 

overeenkomst door beide partijen ondertekend is, kan de opvang starten. Vanaf het moment dat je 

kind 6 weken oud is, is het van harte welkom bij ons in de kinderopvang. 

http://www.donkeykinderdagverblijfenbso.nl/


Werkplan Gemert 
 

9 
Werkplan Donkey Kinderdagverblijf en BSO Gemert_29 maart 2022_V2022-3.0 

 

2.2 Wachtlijst  
Indien je je kind ingeschreven hebt en er geen plaats is op de voorkeursdagen, wordt er een 

alternatief aangeboden of wordt je door ons op de hoogte gehouden en krijgt je bericht tot er wel 

plaats is. Wij adviseren aan alle ouders indien je gebruik wilt maken van onze kinderopvang je kind 

alvast in te schrijven zodat wij dit in de planning kunnen zetten en hierop kunnen anticiperen. Zo heb 

je gegarandeerd plek en kom je nooit voor onverwachte verassingen te staan. 

2.3 Intake en proefdagen 
Vanuit onze kernwaarden is een positieve houding naar kind en ouder voor ons een 

vanzelfsprekendheid. Wij handelen op basis van kennis en ervaring. Jullie als ouders kunnen jullie 

meest waardevolle bezit, je kind, met een gerust hart door ons laten opvangen. Wij komen de 

afspraken die we maken na en handelen zorgvuldig volgens ons beleid. Wederzijds vertrouwen 

vinden wij hierin erg belangrijk. 

Daarom bieden wij een proefochtend aan om even een kijkje te nemen in de groep waar je kind 

straks deel van uit mag maken. Een proefochtend houdt in dat je kind mag komen wennen en jij als 

ouder hierbij aanwezig mag zijn. Je mag gedurende de eerste 10 minuten rustig met je kind in de 

groep gaan zitten en kijken hoe het er nu precies aan toe gaat. Dan verlaat je de groep en houden we 

je op de hoogte via het ouderportaal. Wij nemen voor deze proefdag de tijd en begrijpen dat er 

tranen of verdriet kan zijn bij zowel jij als ouder als je kind. Hier proberen wij jullie als ouders zo goed 

mogelijk in te begeleiden. 

Daarnaast bespreken we het gehele intakeformulier. Alle belangrijke zaken betreffende je kind 

worden tijdens het intake gesprek besproken. Dit wordt vastgelegd in ons managementsysteem wat 

wij per kind bijhouden.   

2.4 Wenperiode 
Je hebt je ingeschreven bij onze opvang en dan is het eindelijk zover: je kindje gaat voor de eerste 

keer naar de opvang!  

Pedagogisch medewerkers krijgen constant te  maken met nieuwe kinderen en nieuwe ouders. Zij 

moeten steeds opnieuw een vertrouwensrelatie opbouwen met de kinderen en de ouders. Voor 

kinderen en ouders betekent de stap naar een kinderopvang een gewenningsperiode aan een geheel 

nieuwe situatie. Voor kinderen is het vaak de eerste stap buiten de vertrouwde omgeving van ouders 

of familie. Het is dan ook van groot belang voor kinderen en ouders dat de wenperiode goed 

verloopt. Het wenproces gaat stap voor stap. Wanneer is een kind gewend aan haar groep? We 

onderscheiden hierin twee perioden in het wenproces. 

2.4.1 De eerste periode van wennen 
In een eerste periode van wennen moeten ouder en kind zich van elkaar losmaken; een moeilijke 

stap voor jou als ouder en je kind. Stap voor stap leert je kind de overgang van thuis naar de 

kinderopvang te maken. Kind en ouder raken er langzaam maar zeker aan gewend om de dag 

gescheiden van elkaar door te brengen. Dit proces duurt gemiddeld drie dagen, echter kan het ook 

voorkomen dat kinderen en ouders hiervoor meer tijd nodig hebben. Hier houden we uiteraard 

rekening mee. Tijdens deze periode heeft het kind of ouder verdriet of angst en moet echt wennen. 

Hierin geven wij een goede begeleiding door een open houding naar de kinderen en goede contacten 

met de ouders te onderhouden. Wanneer je kind zonder al te veel verdriet of angst zich vrij beweegt 

in de groep, is de eerste periode van wennen afgesloten. Echter je kind is dan nog niet geheel 

gewend aan zijn nieuwe omgeving. 
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2.4.2 De hele periode van wennen 
Na de eerste periode van wennen heeft een kind nog extra tijd nodig om helemaal vertrouwd te 

raken met zijn nieuwe omgeving. Er zijn heel veel nieuwe indrukken die je kind moet verwerken; de 

pedagogisch medewerkers en de groep kinderen (die meestal niet iedere dag hetzelfde zijn, de 

ruimte, het spelmateriaal, maar ook de regels en het dagritme van de groep. Sommige kinderen 

kunnen al vrij snel rustig meedraaien, maar zijn nog wel aan het wennen in de groep wat een 

normaal proces is. 

2.4.3 Wanneer is een kind dan gewend? 
Je kind is gewend als we bij je kind alle van de hieronder genoemde gedragingen kunnen 

waarnemen: 

✓ Je kind voelt zich zichtbaar op zijn gemak bij alle pedagogisch medewerkers van zijn groep: je 

kind laat zich troosten, helpen, naar bed brengen, etc.; 

✓ Er is non verbale en/of verbale communicatie tussen de pedagogisch medewerker en je kind; 

✓ Je kind speelt met of naast andere kinderen; 

✓ Je kind voelt zich op zijn gemak en beweegt zich vrij door de ruimte. Je kind gebruikt de 

speelhoeken en het spelmateriaal en heeft hier zichtbaar plezier in; 

✓ Je kind heeft een zeker ritme gevonden in de groep. 

Voor baby’s betekent dit een min of meer herkenbaar eet- en slaapritme. Voor de andere kinderen 

betekent dit dat zij zich min of meer in het ritme van de groep voegen: ze eten, drinken, spelen en 

slapen over het algemeen met de andere kinderen mee. 

2.4.4 Het afscheid  
Het afscheid is en blijft een spannend moment. Het is nooit leuk als je als ouder moet gaan als je kind 

heel verdrietig is en we kunnen ons voorstellen dat je hier als ouder tegenop kunt zien. Ook voor 

onze pedagogisch medewerkers betekent dit een extra inspanning bovenop hun dagelijkse 

werkzaamheden. Ook zij willen dat een kind zich fijn voelt in de groep en doen hier alles aan om dit 

te realiseren. 

Bij jonge baby’s is de wenperiode voor ouders vaak moeilijker dan voor de kinderen. In bepaalde 

perioden kunnen kinderen (vooral tussen de 5 à 6 maanden en ongeveer anderhalf jaar) ‘eenkennig’ 

zijn. In zo’n periode hebben ze vaak extra moeite met het loslaten van de ouder en kunnen ze angstig 

reageren op nieuwe situaties en voor hun ‘vreemden’. Op deze reacties zijn onze pedagogisch 

medewerkers alert, zodat ze hier op de juiste wijze op in kunnen spelen. 

Ook peuters kunnen in bepaalde perioden (opnieuw) moeite hebben met afscheid nemen. Zij kunnen 

bij het wennen veel houvast hebben aan een vast afscheidsritueel. 

Wij bieden hiervoor regelmaat voor de kinderen door afscheid te nemen in de ontvangstruimte voor 

de ingang van onze groepen. Het kan voor een kind verwarrend zijn wanneer je als ouder te lang in 

de ontvangstruimte blijft. Als je als ouder naar je kind uitstraalt dat je rust ervaart in de opvang, 

draag je dit gevoel ook over naar je kind. Indien het afscheid toch erg lastig blijkt voor ouder en kind, 

stellen wij de ouders gerust door via het ouderportaal een foto te sturen indien ze dit graag willen. 

Om het afscheid zo soepel mogelijk te laten verlopen, volgt hieronder een overzicht hoe we hiermee 

in onze opvang omgaan. 

✓ Al onze pedagogische medewerkers hebben een vaste taak; iemand spreekt de ouders aan 

en iemand let op de kinderen, zodat de aandacht op de kinderen nooit vergeten wordt; 

✓ Wij spreken van te voren af met ouders op welk moment de ouder het beste kan gaan. We 

proberen hier altijd een rustig moment voor uit te zoeken zodat de mentor van je kind tijd 

voor jullie heeft.  
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✓ We maken direct contact met je kind en zorgen dat het zich veilig voelt;  

✓ Wij informeren ouders hoe het gaat; 

✓ Kort en duidelijk afscheid nemen is belangrijk. Lang blijven is voor het kind alleen maar 

moeilijker; heeft het afscheid je toch een vervelend gevoel gegeven, dan kun je ons altijd 

bellen om te vragen hoe het met je kind gaat; 

✓ Na de eerste wenperiode krijgt je kind van ons extra aandacht totdat het helemaal gewend is 

binnen de groep. Zo zorgen we er voor dat elk kind bij ons in de opvang zich welkom voelt. 

2.4.5 Begeleiding in het wenproces 
Om het wenproces zo soepel mogelijk te laten verlopen, volgt hieronder een overzicht hoe we 

hiermee in onze opvang omgaan. 

✓ Een goed intakegesprek is tweerichtingsverkeer. We vertellen niet alleen over de gewoontes 

en regels op onze kinderopvang, maar luisteren ook naar de wensen en ideeën van jullie als 

ouder; 

✓ We stellen jullie als ouder en kind vanaf het eerste moment op je gemak. We geven hierbij 

de ruimte om je gevoelens te uiten. Wij vinden het heel normaal wanneer ouders en 

kinderen moeite hebben met de situatie. Door veel belangstelling voor jullie te tonen willen 

wij aan jullie ons gevoel van vertrouwen geven; 

✓ We vertellen ook kort iets over hoe het er op de groep aan toe gaat. Wat voor ons en onze 

pedagogisch medewerkers vanzelfsprekend is, is voor jullie als ouder vaak volkomen nieuw; 

✓ We vragen ook naar praktische zaken om een diepgaander gesprek over de opvoeding op 

gang te brengen; dit draagt ook weer bij aan een goede vertrouwensband en wij kunnen hier 

dan extra aandacht aan geven; 

✓ We maken met jullie concrete afspraken over de wenperiode, en luisteren hierbij goed naar 

jullie wensen. We denken hierbij altijd in mogelijkheden; 

✓ Ook tijdens de wenperiode gaan we soepel om met het schema wat we besproken hebben. 

Indien noodzakelijk sturen we dit bij om het wenproces zo goed mogelijk te laten verlopen 

voor zowel ouder als kind; 

✓ Er komt veel informatie op jullie af als ouder. Je hebt altijd de mogelijkheid bij ons om dit na 

te vragen; hoe zat het ook alweer. Dit schept duidelijkheid van twee kanten en geeft 

wederzijds vertrouwen. 
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3 De dagelijkse praktijk 

3.1 Het doorgeven van de opvanguren 
Eén van onze kernwaarden is flexibiliteit. De manier hoe we hiermee omgaan is uniek: je hebt als 

ouder de mogelijkheid om de uren van je kind voor de aankomende week door te geven tot 10.00 

uur van de vrijdag ervoor. Dit wordt doorgegeven via het ouderportaal, en je krijgt hiervan ook 

digitaal terugkoppeling als de uren in het systeem zijn vastgelegd. Wij zorgen dat we je kind altijd 

kunnen plaatsen omdat wij hiervoor ook bewust kindplaatsen vrijhouden. Dit om onze flexibiliteit 

ook daadwerkelijk waar te kunnen blijven maken.  

We hanteren wel de duidelijke deadline van 10.00 uur, zodat wij ook onze pedagogisch medewerkers 

kunnen informeren op welke uren ze beschikbaar dienen te zijn om opvang  te kunnen bieden aan 

alle kinderen. Geef je de uren door na 10.00 uur dan kunnen we geen opvang voor de week erna 

garanderen, immers we hebben onze pedagogisch medewerkers dan hun planning ook al 

doorgegeven. Daarom vragen we om de uren altijd voor 10.00 uur door te geven, zodat 

teleurstellingen voorkomen worden.  

3.1.1 Extra dagopvang 
Indien je extra uren wilt aanvragen bijvoorbeeld een extra dagdeel, waarbij je ver boven je 

gemiddelde afname zit, gaat dit op dezelfde manier als het doorgeven van de normale opvang. Als de 

personeelsplanning en de kind ratio dit toelaten wordt dit ook bevestigd. Soms moeten we nee 

zeggen als we niet de beschikking hebben op de gevraagde uren van voldoende leidsters. Dit komt 

zelden voor en heeft voornamelijk te maken met het te laat aanvragen van de opvang. 

3.1.2 Ruilen van niet opgenomen uren 
Ruilen van niet opgenomen uren, bijvoorbeeld door ziekte, is mogelijk als de groeps- en 

personeelsbezetting dit toelaat. Je mag alle niet opgenomen opvangdagen gedurende het gehele 

kalenderjaar inzetten. Aan het einde van het kalenderjaar of bij tussentijdse contract aanpassingen 

vindt er geen restitutie van de niet opgenomen opvangdagen plaats. 

3.1.3 Opzeggen van de opvang 
Indien je de kinderopvang of BSO wilt beëindigen, dient je dit voor de 1ste van de maand schriftelijk 

bij ons in te dienen. Wij hanteren een opzegtermijn van één maand. Als je bijvoorbeeld opzegt op 31 

augustus, dan eindigt je contract op 30 september. Zeg je de opvang 1 september op, dan geldt 

beëindiging van je contract op 31 oktober. 

3.2 Halen en brengen 
Voor halen en brengen hanteren wij onderstaande regels: 

✓ De tijd die vrijdag voor 10.00 uur doorgegeven wordt voor de aankomende week, is ook de 

tijd die genoteerd wordt op de urenstaten. Dit in verband met de inzet van personeel op 

basis van de doorgegeven planning van de ouders; 

✓ Halen en brengen kan op willekeurige tijden. Je zit als ouder niet vast aan vaste tijdsblokken 

wanneer je je kind mag ophalen. In verband met de veiligheid is onze deur altijd gesloten en 

dien je aan te bellen. je kunt de bel gebruiken die de kleur heeft van de groep waarin je kind 

zit, je hebt dan direct via de intercom met geïntegreerde camera contact met de pedagogisch 

medewerker.  

✓ Indien er iemand anders het kind komt ophalen dan gebruikelijk, dient door de ouder 

minimaal een foto en bericht gestuurd te worden wie de andere persoon is, zodat wij onze 

veiligheid kunnen garanderen. Zonder een foto en bericht wordt het kind niet meegegeven; 
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✓ Je bent als ouder zelf verantwoordelijk voor je kind na binnenkomst. Het is dus niet de 

bedoeling dat direct bij binnenkomst de aandacht op het kind verloren gaat. Onze 

medewerkers dienen ook hun aandacht te behouden op de reeds aanwezige kinderen; 

3.3 Het dagritme 
Bij Donkey Kinderdagverblijf en BSO hebben we een vast ritme voor de activiteiten van de dag. Dit 

geeft je kind een bekend en vertrouwd gevoel. De jonge baby’s volgen zoveel mogelijk het ritme 

(voeding, slapen, spelen) dat zij thuis gewend zijn. Als je kindje een jaar is streven we ernaar dat het 

kindje zo goed mogelijk met ons ritme en dat van zijn leeftijdsgenootjes mee kan gaan. Verder 

stimuleren wij de kinderen bijvoorbeeld zelf  brood te smeren en over te gaan van het drinken uit 

een beker. 

Ons dagritme ziet er als volgt uit: 

Legenda  Tijd Activiteit 

 07.00 - 09.30 uur Voorbereiding / Ontvangst / Activiteit 

 09.00 - 09.30 uur Opruimen 

 09.30 - 10.00 uur Fruit eten en drinken 

 10.00 - 10.15 uur Verschonen en plassen 

 10.15 - 11.15 uur Buiten spelen 

 11.15 - 11.30 uur Activiteit 

 11.30 - 12.15 uur Brood eten en drinken 

 12.00 - 12.15 uur Verschonen en toiletbezoek 

 12.15 - 15.00 uur 
14.00 uur* 

Slaapmoment / Activiteit 
*wij volgen het ritme van kinderen tot 15 maanden 

 15.00 - 15.15 uur Tussendoortje 

 15.15 - 16.30 uur Activiteit / Buiten spelen 

 16.30 - 17.00 uur Avondeten (wij verwijzen hier naar de eettijden van locatie Gemert) 

 17.00 - 17.15 uur Overdrachten / verschonen en toiletbezoek 

 17.00 - 17.30 uur Samenvoegen  

 17.30 - 19.00 uur Activiteit / Voorbereiding 

 

Legenda 

 Samengestelde groepen  Eet momenten 

 Verschonen en plassen  Activiteiten / Buiten spelen 

 

Bovengenoemde tijden zijn richtlijnen voor onze pedagogisch medewerkers. Zij maken voortdurend 

de afweging tussen het dagritme van de groep en de individuele behoefte van de kinderen. De 

individuele behoefte van de kinderen vinden wij erg belangrijk en hier wordt dan ook veel rekening 

mee gehouden, echter zonder de structuur van de dag in gevaar te brengen. Het dagritme zorgt 

namelijk voor  een goede balans tussen samen, alleen, rust en uitdaging. Wij zorgen daarnaast ook 

voor gezelligheid en gezamenlijkheid en voor een dagritme dat regelmaat en vastigheid biedt. Een 

vertrouwd dagritme geeft houvast. Als we van de ene activiteit overgaan naar de volgende activiteit 

wordt dit altijd gekenmerkt door vaste rituelen, wat structuur biedt aan de kinderen. Voor het eten 

of drinken bijvoorbeeld zingen we een liedje ‘smakelijk eten’, wanneer we gaan opruimen zingen we 

‘wij gaan opruimen’ en na het buitenspelen (voor het eten), na het eten en na het plassen wassen we 

onze handen.  
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3.4 Voedselbeleid 
Eten en drinken zijn een plezierig en sociaal gebeuren. Wij zien dit als een zeer belangrijk onderdeel 

van een dag op de kinderopvang. Peuters eten aan tafel en hebben samen plezier. Ze kunnen steeds 

zelfstandiger eten en drinken. Ze leren rekening te houden met elkaar en gesprekjes te voeren aan 

tafel. 

We proberen op een positieve, stimulerende manier met eten en drinken om te gaan. We stimuleren 

de kinderen om te helpen met het dekken van de tafel, zelf hun beleg te kiezen en zelf hun brood te 

smeren. We dwingen de kinderen niet tot eten. Het samen zijn en zelf doen zijn belangrijke waarden 

die we kinderen willen meegeven met de eet- en drinkmomenten. De kinderopvang werkt met 

een vast aanbod van zo veel mogelijk suikervrije voedingsmiddelen zoals fruit, melk, water, 

bruinbrood met hartig beleg, stroop, soepstengels, crackers en rijstwafels. 

3.4.1 Wat vergoeden wij 
Wij bieden een gezonde en gevarieerde basisvoeding aan in een regelmatig patroon. Er wordt in de 

regel naast de vaste momenten niet meer dan drie keer tussendoor iets aangeboden. Het pakket aan 

basisvoeding is gebaseerd op de richtlijnen van het voedingscentrum. Bij verandering van de 

adviezen passen wij ons voedingsbeleid hierop aan. 

✓ Wij bieden vers fruit aan alle kinderen van 0 tot 4 jaar; hier proberen we zoveel mogelijk in te 

variëren; 

✓ Brood en beleg; 

✓ Drinken: thee en water; wij bieden zo min mogelijk andere dranken aan; 

✓ Verse groente ( geen avond eten ); denk hierbij aan paprika, bloemkool, wortel. 

 

3.4.2 De dagelijkse voeding 

 

Tijd  Voedsel  

08.00 uur Gezamenlijk eerste voeding/ontbijt met brood 
Melk of thee  
Kipfilet of smeerkaas 

08.30 uur Fruit  
Water of thee  

09.30 uur Baby’s krijgen ook vers fruit ( geen potjes )   

11.30 uur Boterham en melk 
1e boterham met kipfilet of smeerkaas 20+ 
2e boterham met zoet beleg ( gekleurde hagel, stroop of gestampte 
muisjes ) 

15.00 uur Droog biscuitje, soepstengel of rijstwafel met drinken. 
We zorgen hierin voor variatie. 

16.30 uur Rauwe groenten zoals paprika, bloemkool of wortel en drinken 

16.30 uur Eventueel kan er warm gegeten worden. Ouders dienen zelf een potje mee 
te nemen.  
Voor de leeftijd van 0-1 jaar. Het kindje dient dan langer dan 17.00 uur op 
de opvang te zijn.  

17.30 uur Eventueel kan er warm gegeten worden. Ouders dienen zelf een potje mee 
te nemen.  
Voor de leeftijd van 1 - 4 jaar. Het kindje dient dan langer dan 18.00 uur op 
de opvang te zijn. 

 

  



Werkplan Gemert 
 

15 
Werkplan Donkey Kinderdagverblijf en BSO Gemert_29 maart 2022_V2022-3.0 

Het voedingscentrum geeft een algemene richtlijn over de hoeveelheden die kinderen per dag aan 

voeding nodig hebben. Wij dringen geen eten op. We overleggen met ouders ook over het eetgedrag 

en eetgewoonte. Kinderen leren bij ons om niet te proppen of teveel te eten.  

Leeftijden  Voedsel  

Baby’s tot één jaar Baby’s hebben hun eigen voedingsschema. Dit schema wordt 
nauwkeurig opgevolgd 

Kinderen van 1 tot 4 jaar 1-3 boterhammen 

 

3.4.3 Allergieën 

We houden rekening met kinderen die vanwege een allergie of om andere redenen bepaalde 

voedingsmiddelen niet mogen eten. Het kan dan zijn dat de ouders van deze kinderen zelf zorg 

moeten dragen voor de voeding van hun kind omdat deze niet in het door ons aangeboden 

voedingspakket aanwezig is. Zo zijn we er zeker van dat het kind de juiste voeding krijgt. Speciale 

voeding wordt bij ons niet vergoed.  

Als een kind een dieet moet volgen of de ouder stelt bepaalde voedingseisen, dan proberen wij daar 

rekening mee te houden. Wel vragen we aan de ouder om dit zelf mee te nemen. 

3.5 Zindelijkheid 
Kinderen worden op vaste momenten, en wanneer dit nodig is, verschoond. De luiers worden door 

de kinderopvang vergoed. Wij werken met de luiers van Plus en vergoeden de maten 1, 2, 3, 4, 5 en 

6. Indien een kind een allergie heeft, dan dien je als ouder de luiers zelf mee te nemen. 

Zindelijk worden, gebeurt op het kinderdagverblijf meestal vanzelf. Als je kind hieraan toe is laten wij 

je kind langzaam vertrouwd raken met het potje. Dit doen we als je kind spelenderwijs meer 

belangstelling toont voor het potje of als je als ouder aangeeft dat je kind hieraan toe is. Zodra blijkt 

dat je kind het potje eng vindt, stoppen we hiermee. Na enige tijd zullen wij het weer opnieuw 

proberen. Als je kind eenmaal vertrouwd is geraakt met het potje beginnen we, samen met de 

ouders, met daadwerkelijk zindelijkheidstraining. In overleg met de ouders nemen we het 

zindelijkheidsprotocol door en gaan we hier structureel mee aan de slag. Je kind kan dan telkens als 

het op het potje zijn behoefte doet een sticker verdienen. Als je kind dan zindelijk is krijgt het een 

echt plas diploma dat het met alle trots mee naar huis mag nemen. 

 

3.6 Hygiëne  
Wij vinden hygiëne belangrijk. Iedere dag worden er via vastgestelde regels, richtlijnen en 

schoonmaakroosters gewerkt. Niet alleen de leidinggevende maar ook alle collega’s gaan bewust om 

met het belang van goede hygiëne.  

De groep heeft dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse schoonmaakroosters. Deze roosters hangen 

altijd zichtbaar op de locatie. 

Voor en na het eten krijgt ook ieder kind zijn eigen washandje.  

  



Werkplan Gemert 
 

16 
Werkplan Donkey Kinderdagverblijf en BSO Gemert_29 maart 2022_V2022-3.0 

3.7 Ziekte bij kinderen 
Onder ziek zijn wordt verstaan kinderziektes, ernstige diarree en andere besmettelijke ziektes. De 

pedagogisch medewerkers hebben ervaring met constatering van ziektes, maar hebben geen 

artsenopleiding gevolgd. Wij hanteren de richtlijnen van de GGD bij het bepalen of een kind bij ziekte 

thuis dient de blijven.  

Wanneer een kind gedurende de dag op het kinderdagverblijf verhoging krijgt, wordt een van de 

ouders telefonisch op de hoogte gesteld. Is je kind ziek dan wordt gevraagd om je kind op te komen 

halen. Je kind dient 24 uur koortsvrij te zijn alvorens het weer naar het kinderdagverblijf kan komen. 

Wanneer je kind weer op het kinderdagverblijf aanwezig is, neemt de pedagogisch medewerker aan 

dat het kind gezond genoeg is om mee te doen aan de normale dagritme, ook om mee naar buiten te 

gaan. Hierin ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders. 

 

Op het moment dat je kind zich duidelijk niet lekker voelt, hangerig is en zich anders gedraagt dan 

wat wij van je kind gewend zijn zonder dat er verder echt symptomen zijn van een ziekte, zal de 

pedagogisch medewerker contact met jullie opnemen om dit aan te geven en om te overleggen hoe 

verder te handelen. 

3.7.1 Medicijnverklaring  
Wanneer je als ouder de pedagogisch medewerker verzoekt om bepaalde medicijnen aan het kind 

toe te dienen is dat mogelijk. Je dient in dat geval een medicijnverklaring in te vullen en te 

ondertekenen waaruit blijkt dat dit onder verantwoordelijkheid van jou als ouder gebeurd. Het kan 

ook voorkomen dat toediening van een bepaalde medicatie of medische handeling niet wordt 

gedaan op het kinderdagverblijf, dit is ter beoordeling van de leiding. Indien een ouder verzoekt om 

een kind gedurende de dag koortsverlagende middelen toe te dienen zal de pedagogisch 

medewerker hier geen gevolg aan geven. In dit geval wordt aan de ouders verzocht het kind thuis te  

laten. 

3.7.2 Paracetemol  
Wij dienen geen paracetamol tabletten of zetpillen of andere koortsverlagende middelen toe. Heeft 

je kind de avond of de nacht voor het bezoek aan de opvang een paracetamoltablet of zetpil 

toegediend, dan moet de pedagogisch medewerker daar van op de hoogte worden gesteld, ook 

wanneer het gaat om andere medicijnen. We benadrukken dat het niet de bedoeling is om het kind 

paracetamol toe te dienen vlak voordat het naar de opvang komt. Na een paar uur, als de 

paracetamol is uitgewerkt kan de koorts omhoog schieten en kan gevaar van een koortsstuip 

ontstaan. Hier draag je als ouder de verantwoordelijkheid voor en dien je rekening mee te houden. 
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3.7.3 Kinderziektes 
Op basis van hygiëne hebben wij besloten dat wij als kinderdagverblijf een keuze maken wanneer wij 

kinderen niet toelaten met bijvoorbeeld waterpokken of krentenbaard. Wij laten kinderen niet toe 

als er blaasjes of open wondjes zijn in verband met hygiëne. Als er een kinderziekte heerst, worden 

de ouders hierbij op de hoogte gesteld. Helaas is de besmetting al voordat er iets zichtbaars of 

merkbaars is opgetreden. We gaan hier dan zeer zorgvuldig mee om. 

Concreet samengevat wanneer je kind niet toegelaten wordt op het kinderdagverblijf: 

✓ Je kind is te ziek om aan het dagprogramma deel te nemen; 

✓ De verzorging is te intensief voor de leidsters, waardoor andere kinderen minder aandacht 

krijgen; 

✓ Indien de gezondheid van andere kinderen in gevaar wordt gebracht 

✓ De koorts hoger is dan 38,5 graad; 

3.7.4 Hoofdluis 
Na iedere schoolvakantie worden alle kinderen door de leidsters gecontroleerd op hoofdluis. 

Wanneer dit geconstateerd wordt, worden de ouders hierover op de hoogte gebracht zodat het kind 

behandeld kan worden en de andere ouders op de hoogte zijn en hun eigen kind kunnen blijven 

controleren. 

3.8 Slapen 
Met samen spelen, ontdekken en rennen verbruikt je kind heel wat energie. Naast de rustige 

momenten die de pedagogisch medewerkster tussendoor inbouwt (zoals bijv. een boekje voorlezen, 

samen aan tafel iets doen), is slapen voor je kind een belangrijk moment om weer energie op te doen 

voor de rest van de dag.  

De kinderen gaan slapen volgens hun eigen vaste ritme wat ze thuis ook gewend zijn. Natuurlijk mag 

het kind ook eerder slapen als het moe is. De kinderen mogen gaan slapen in een slaapzak die van 

thuis meegenomen wordt. In verband met het protocol veilig slapen zijn uitsluitend slaapzakken 

toegestaan bij onze kinderopvang. Deze worden in de bakjes van de kinderen gelegd en de ouders 

wassen de slaapzakken zelf uit. De bedjes worden per slaapbeurt  verschoond en tevens zorgen wij 

voor het goed ventileren van de slaapkamer waarbij de temperatuur altijd tussen de 15 en 18 graden 

bedraagt. Vanuit thuis kunnen de ouders indien gewenst een speen en vertrouwde knuffel 

meenemen. Voor de kinderen is het belangrijk dat ze slapen in een ontspannen en veilige sfeer. Het 

helpt als ze hierbij herkenning hebben van spulletjes die ze thuis ook in bed hebben liggen. 

Soms komt van de ouder het verzoek om het slapen af te bouwen, omdat het kind anders 's avonds 

niet goed inslaapt. Dit doen we in overleg met de ouder en als het kind het in onze ogen 

daadwerkelijk aankan. Ook komt het voor dat we in overleg met de ouders het 's middags naar bed 

gaan proberen af te bouwen, omdat het kind op korte termijn naar de basisschool gaat. Als een kind 

niet meer slaapt, wordt tussen de middag een rustige activiteit georganiseerd, zoals rusten op de 

bank in de groep, luisteren naar rustige muziek of een rustige activiteit aan tafel.  

Donkey  heeft de beschikking over twee slaapkamers. Op korte termijn wordt een derde slaapkamer 

gerealiseerd. Hierdoor bieden we aan de kinderen veel rust en hebben we de mogelijkheid mocht 

een kind slecht slapen dit in een aparte slaapkamer onder te brengen. 
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3.8.1 Buikligging 
Er zijn bepaalde aangeboren afwijkingen waarbij buikligging wenselijk kan zijn. Wij hebben hiervoor 

een schriftelijke verklaring nodig van de dokter waarvoor de ouders een formulier in dienen te vullen 

en te ondertekenen.  

Ouders die zonder medische reden buikligging wensen, wijzen wij op het protocol veilig slapen en 

wiegendood. Daarnaast wordt hiervoor een formulier ingevuld en ondertekend. Ouders zijn zelf 

verantwoordelijk voor deze keuze. Wij zorgen dat er één keer per kwartier gekeken wordt op de 

slaapkamer en ons camerasysteem zorgt voor constante beelden. 

3.8.2 Inbakeren 

Als ouders een baby aanbieden met het verzoek deze op de door hen toegepaste wijze in te bakeren, 

staan wij dit niet toe. Dit dient namelijk altijd begeleid te worden vanuit het consultatiebureau. 

3.8.3 Spenenkoorden 

Fopspenen zijn toegestaan tijdens het slapen. De spenenkoorden mogen niet gebruikt worden 

tijdens het slapen, dit in verband met veiligheid. 

3.8.4 Anders slapen 

Ieder kind dient te slapen in een bedje, slapen in de kinderwagen is bij ons niet toegestaan. Dit om 

uw kind de rust te gunnen die het nodig heeft. 

3.9 Feestrituelen 
Als je kind jarig is, is dat natuurlijk een heel bijzondere feestelijkheid. Je kind wil zijn verjaardag 

natuurlijk vieren met een leuke traktatie. Wij raden aan om een gezonde traktatie te maken. Denk 

hierbij aan een klein cadeautje als een stuiterbal of een leuk potlood, groenten en fruit in een leuk 

jasje of kleine porties van producten die niet veel calorieën bevatten zoals rozijnendoosje, naturel 

popcorn, eierkoeken, etc. 

De kinderen krijgen een prachtige kroon. Zo staat je kind even in het middelpunt van de 

belangstelling en gaan we met zijn allen verjaardagsliedjes zingen. De ouders mogen bij het feest 

aanwezig zijn, dat vinden wij gezellig. 

Wel dient rekening gehouden te worden dat dit maximaal een kwartier duurt, om te voorkomen dat 

het dagritme van alle kinderen verstoord wordt. 

 

3.10 Vervoer en uitstapjes 
We gaan regelmatig met de kinderen kleine uitstapjes maken. Dit kan een mooie wandeling zijn, 

bezoek aan een dierenparkje, kinderboerderij of mooie speeltuin. Als we een uitstapje maken gaan 

wij altijd op pad met minimaal één gekwalificeerde pedagogisch medewerker. Dit is dan in een 

omgeving waar voldoende sociale controle aanwezig is van andere mensen. Denk hierbij aan de 

winkel, kinderboerderij of een wandeling. Vrijwilligers en stagiaires mogen nooit alleen met kinderen 

gaan wandelen. Dit  gebeurt altijd onder begeleiding van een pedagogisch medewerker. 

Ouders vullen tijdens het intake gesprek in of ze toestemming geven om deze kleine uitstapjes te 

mogen maken. Voor grote uitstapjes vragen we apart toestemming aan de ouders. 
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3.11 Seksualiteit en intimiteit 
Het is belangrijk dat kinderen zich lekker voelen in hun lijf. Hierbij is het van belang in te kunnen 

schatten op welke leeftijd een kind behoefte heeft aan bepaalde intimiteiten zoals knuffelen of op 

schoot zitten. Hierbij is acceptatie en respect voor elk kind erg belangrijk. Wij vinden het van groot 

belang dat kinderen leren wat vriendschap en liefde is. Dit proberen wij kinderen te leren door 

kinderen de ruimte te geven om zelf hun grenzen aan te geven, kinderen te laten ervaren wat 

respect geven en nemen is. Kinderen leren dingen samen te doen en anderen te laten helpen. Wij 

willen kinderen op een natuurlijke manier leren omgaan met seksueel gedrag. Door het 

bespreekbaar te maken, willen we bepaalde grenzen aangeven.  

3.11.1 Kinderen van 0-4 jaar 
Als kinderen van 0-4 jaar hun geslachtsorganen betasten is dit niet direct aanstootgevend voor 

anderen en in een gepaste situatie vinden wij dit geen probleem. Kinderen in deze leeftijdsfase 

hebben hier nog geen enkele bedoeling bij en is het volkomen onschuldig gedrag. Maar er zijn ook 

grenzen: wij vinden het niet gepast als kinderen bij elkaar aan de geslachtorganen komen. Dit gedrag 

zullen we bespreekbaar maken en uitleggen dat het niet kan waar alle kinderen bij zijn. Dit doen we 

op een manier dat een kind er geen vervelend gevoel aan overhoudt. Kinderen mogen doktertje 

spelen maar ze moeten de kleren aanhouden. Wij laten kinderen niet bloot lopen om hygiënische 

reden maar zeker ook omdat het buitenterrein aan de openbare weg ligt.  

3.11.2 De kleuterperiode 
De kleuterperiode is echt een ontdekkingsfase. Kleuters ontdekken dat ze een jongetje of een meisje 

zijn. Ze ontdekken hun lichaam en dat van anderen: hoe het eruit ziet, aanvoelt, hoe geslachtsdelen 

heten en wat je ermee kunt. Ze willen van alles weten, bijvoorbeeld waar baby’s vandaan komen. En 

ze moeten zich verschillende sociaal-culturele regels nog eigen maken. Het komt daarom nogal eens 

voor dat ze hun geslachtsdelen laten zien of er in het openbaar aanzitten. 

Vanaf 7 jaar kennen kinderen de sociale regels steeds beter. Schaamte doet dan ook zijn intrede. Je 

ziet dat kinderen eerder de wc-deur op slot doen of een handdoek om zich heen houden bij het 

omkleden. Kinderen zijn soms verliefd en een enkel kind heeft ‘verkering’. Dit gaat nog niet veel 

verder dan “dat je met elkaar gaat”. 

Tussen het 10e en 12e jaar vinden al behoorlijk wat lichamelijke veranderingen plaats. Deze kunnen 
de nodige onzekerheid met zich mee brengen. Sommige kinderen zijn erg geïnteresseerd in alles wat 
met seks te maken heeft. Ze praten erover met hun vrienden en ouders. En ze gaan zelf op zoek naar 
informatie, plaatjes en filmpjes. 
Belangrijk in deze ontwikkeling is om altijd open te blijven naar de kinderen toe, om ze te 
respecteren en om ze te sturen in wat wel gepast is en wat niet maar ze wel de ruimte te geven om 
te ontwikkelen. 
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4 Zorg 

4.1 Plaatsing van zorgkinderen op de kinderopvang 
De driehoek van welbevinden is de basis voor ons zorgbeleid en als uitgangspunt genomen. De 

driehoek wordt in hoofdstuk 4.6 uitgebreid verwoord. In geval van opvang van zorgkinderen wordt 

afgewogen of plaatsing goed is voor het welbevinden van het kind (zowel van het zorgkind als van de 

andere kinderen uit de groep) en van de ouder en of de plaatsing verantwoord is voor de 

medewerkers en het organisatiebelang. De uitgangspunten hierbij zijn: 

✓ Alle kinderen zijn welkom bij Donkey Kinderdagverblijf en BSO; 

✓ Soms is plaatsing alleen mogelijk met extra ondersteuning; 

✓ Het is mogelijk dat plaatsing niet mogelijk is in de groep die voorkeur heeft van de ouders; 

✓ Plaatsing bij Donkey Kinderdagverblijf en BSO betreft kinderopvang en 

ontwikkelingsstimulering en geen behandeling; 

✓ in geval van plaatsing wordt na drie maanden geëvalueerd en is het mogelijk dat de opvang 

wordt stopgezet; de opzegtermijn is dan niet van toepassing; 

4.2 De driehoek van welbevinden 

 

Een definitie van ‘welbevinden’ staat voor ”de mate waarin iemand zich lichamelijk, geestelijk en 

sociaal goed voelt”. 

Binnen Donkey Kinderdagverblijf en BSO is er voor gekozen om de term welbevinden niet alleen van 

toepassing te laten zijn op individuen (kinderen en ouders (klanten)), maar ook op de gehele 

organisatie. Dus waar in de definitie iemand staat, kun je ook ’ Donkey Kinderdagverblijf en BSO 

lezen.  

Een goed of slecht welbevinden kan van invloed zijn op het dagelijks leven. Voor kinderen, ouders en 

Donkey Kinderdagverblijf en BSO is het van belang een zo hoog mogelijk welbevinden te bereiken 

omdat een hoog welbevinden o.a. zorgt voor betere resultaten. Bij een verstoord welbevinden is het 

van belang duidelijk te krijgen wat de oorzaak is van het verstoord welbevinden. Ligt de oplossing van 

het wegwerken van deze verstoring binnen de mogelijkheden die Donkey Kinderdagverblijf en BSO te 

bieden heeft, dan zullen wij dit oplossen. Ligt de oplossing buiten de mogelijkheden van Donkey 

Kinderdagverblijf en BSO, dan zullen wij samenwerken of verwijzen naar samenwerkingspartners. 

kind

ouder (klant)

kinderdag 
verblijf
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4.2.1 Welbevinden kind  

Het welbevinden van het kind hangt samen met de mate waarin “het kind zich lichamelijk, geestelijk 

en sociaal goed voelt” Dit is van belang zodat een kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. 

Veiligheid in de ruimste zin des woord is hier van belang. Hierbij is een belangrijke wijziging dat 

medewerkers niet alleen zicht hebben op het welbevinden van het kind wanneer het kind onder de 

vleugels van Donkey Kinderdagverblijf en BSO is, maar dit ook in samenhang te brengen met het 

welbevinden van het kind thuis. Deze focusverandering (van binnen, naar buiten) vereist van onze 

medewerkers wellicht een andere vraagstelling aan ouders. Ouders kunnen dan wellicht voorzien 

worden van pedagogische tips door onze medewerkers of andere adviezen, bijvoorbeeld ter 

doorverwijzing. 

4.2.2 Welbevinden klant 
Het welbevinden van het kind hangt samen met de mate waarin “de klant (ouders) zich lichamelijk, 

geestelijk en sociaal goed voelt”. Dit is van belang zodat de klant als ouder zich zo optimaal mogelijk 

kan ontwikkelen. De verantwoordelijkheid voor dit welbevinden ligt bij de ouders. Maar wanneer 

ouders een laag welbevinden hebben, is dit direct van invloed op het welbevinden van het kind. 

Hierbij is het dus van belang dat medewerkers niet alleen zicht hebben op het welbevinden van het 

kind, maar ook van de ouder en dit in relatie tot elkaar brengen. In ieder geval ligt binnen de 

invloedsfeer van onze organisatie/medewerkers het ontzorgen van ouders v.w.b. het gebruik maken 

van onze diensten. Ouders dienen hiertoe betrokken te worden bij de (mede)opvoeding van het kind 

en bij de ontwikkelingen op locaties. Ouders dienen geen zorgen te hebben over de 

(rand)voorwaarden van onze dienstverlening. Deze focusverandering (van binnen, naar buiten) 

vereist van onze medewerkers een andere vraagstelling aan ouders. Ouders kunnen dan wellicht 

voorzien worden van pedagogische tips door onze medewerkers of andere adviezen, bijvoorbeeld ter 

doorverwijzing naar Centrum Jeugd en Gezin of andere instanties. 

4.2.3 Welbevinden Donkey Kinderdagverblijf en BSO 

Het welbevinden van Donkey kinderdagverblijf hangt samen met de mate waarin “de organisatie zich 

lichamelijk, geestelijk en sociaal goed voelt”. Dit is een metaforische uitleg, maar toch volledig van 

toepassing voor onze organisatie.  

Lichamelijk is hierbij te beschouwen als het raamwerk van de organisatie, de harde kant van 

organiseren (o.a. (loon)functiegebouw, managementstructuur, verantwoordelijkheids- en 

bevoegdheidstoedeling, de financiën, voldoende (gekwalificeerd) personeel). Het geestelijk 

welbevinden hangt samen met de zachte kant van de organisatie: o.a. een hoog welbevinden van 

werknemers, een grote mate van zelfstandigheid van medewerkers, het werken conform 

organisatiewaarden, de cultuur van de organisatie. Tot slot is de sociale kant van de organisatie te 

beschouwen als de plaats van de organisatie in het netwerk van organisaties in ons werkgebied die 

betrokken zijn rondom welbevinden kind en ouder, o.a. onderwijsorganisaties,  gemeenten, 

zorginstellingen. 

4.3 Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ontwikkeling en doorverwijzen 
Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de kinderen zich bij onze kinderopvang plezierig 
voelen en zich kunnen ontwikkelen. Om te kunnen beoordelen of dit lukt, worden alle kinderen zo 
goed mogelijk in het oog gehouden. Door telkens te letten op signalen van een kind ontstaat een 
indruk van dit kind; of het gewend is, of het zich ontspannen voelt, of het aansluiting heeft met de 
groep, of het moe is en hoe het zich ontwikkelt. 
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Als het noodzakelijk is bespreken pedagogisch medewerkers het gedrag wat het kind vertoont met 
de ouders en de pedagogisch medewerkers passen hun manier van omgaan met het kind of met de 
groep aan.  
Binnen Donkey Kinderdagverblijf en BSO vormt de observatiemethode KiKi voor een verbreding van 
dit basisaanbod. Uitgangspunt van deze methode is het bieden van goede zorg vanuit een stevige 
basis met veel aandacht voor een goede samenwerkingsrelatie tussen ouders en kinderopvang. Het 
is niet de taak van de pedagogisch medewerkers om systematisch gegevens te verzamelen over de 
ontwikkeling val alle kinderen zoals het consultatiebureau wel doet. Wel hebben pedagogisch 
medewerkers de taak om van alle aspecten van de kinderlijke ontwikkeling te kunnen signaleren en 
het bespreken van de zorg met de ouders. 

4.4  De opvoedondersteuner voor onze kinderopvang  
Iedereen die met opvoeden te maken heeft, loopt soms rond met vragen omtrent dit onderwerp. 
Wellicht is het dan prettig om hier een met iemand anders over te praten. Het is niet altijd 
gemakkelijk om hiervoor dan de juiste persoon te vinden. Voor onze kinderopvang geldt het 
consultatiebureau als onze gezamenlijke opvoedondersteuner.  
Het kan voorkomen dat vragen op meerdere vlakken spelen. Te denken valt aan vragen op het 
gebied van echtscheiding, persoonlijke problemen of problemen met je ouders, financiële problemen 
of andere zaken die binnen je gezin spelen. Het consultatiebureau kan deze zaken dan samen op een 
rijtje zetten en kijken hoe dit op te lossen is of dat daarbij eventueel ondersteuning bij nodig is. 

4.5 Zorgaspecten 
De zorg van pedagogisch medewerkers kan betrekking hebben op: 

✓ Aspecten in de ontwikkeling van het kind. Er kan sprake zijn van een achterstand of een 

stoornis, waarbij er vermoedelijk meer gerichte ontwikkelingsstimulering is gewenst. Ook 

kunnen er twijfels zijn over het lichamelijk functioneren; 

✓ Zorg om het kind in de groep. Het gedrag van het kind in de groep roept zorgen op. Het kan 

hierbij gaan om druk gedrag, agressief gedrag, obstructief gedrag of aan de andere kant 

teruggetrokken gedrag, verlegen, buitenbeentje, niet bij de leeftijd passend gedrag of gedrag 

wat niet passend is bij de situatie. Het verdrag veranderd opeens of ontwikkelt zich naar 

extreme vormen; 

✓ Opvoedingsklimaat of opvoedingsproblemen thuis. De pedagogisch medewerkers kennen de 

ouders vaak goed en zijn tot op zekere hoogte bekend met de thuissituatie. Op basis daarvan 

kan een pedagogisch medewerker soms daarover zorgen hebben. O.a. in verband met het 

welzijn en de gezondheid van ouders, de interactie tussen de ouder en het kind, de 

sociaaleconomische omstandigheden van het gezin; 

✓ De overgang naar de basisschool. Als een kind naar de basisschool gaat verandert er veel. De 

pedagogisch medewerker kent een kind goed en zal soms zorg hebben over hoe het kind de 

overgang naar de basisschool zal maken. 
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De problemen en/of zorgen die er zijn kunnen invloed hebben op een of meer aspecten van het 

opgroeien van het jonge kind: 

✓ De verstandelijke ontwikkeling (cognitief); 

✓ De motorische ontwikkeling (de grove en fijne motoriek); 

✓ De zintuiglijke ontwikkeling (horen, zien en tast); 

✓ De lichamelijke ontwikkeling (begrip, verstaanbaarheid, voorwaarden voor taal, 

anderstaligen); 

✓ Contact maken (wel of juist niet, de manier waarop, contact met leeftijdsgenoten en met 

volwassenen); 

✓ Spelen (spelopbouw, soort spel, gevarieerd, mate van complexheid, fantasiespel); 

✓ Zelfredzaamheid (zindelijkheid, aan- en uitkleden, eten en drinken). 

Deze verschillende ontwikkelingsgebieden zijn nauw met elkaar verbonden. Ze zijn wel te 

onderscheiden maar niet te scheiden. Problemen doen zich vaak op meerdere vlakken voor of uiten 

zich op meerdere ontwikkelingsgebieden. Bovendien beïnvloeden ze elkaar. 

4.6 Hulpmiddelen: ‘Kiki observatieboekjes (observatiemethode) 
De hulpmiddelen voor pedagogisch medewerkers bij het signaleren en verwijzen zijn: 

✓ Intake formulier met kind gegevens (bij kennismakingsgesprek) 

✓ Oudergesprekken 

✓ Handelen bij signalen van opvallend gedrag en vermoedens van ontwikkelingsstoornis 

✓ Meldcode 

✓ Observatieformulier 

✓ Voorbereiding en vastlegging oudergesprek 

✓ Overdracht naar de basisschool 

✓ Overdrachtsformulier 

De ontwikkeling van een kind gaat niet altijd vanzelf. Soms zijn er vragen, twijfels of onzekerheden 

over de opvoeding of de ontwikkeling van een kind. De kinderopvang vervult hierbij een signalerende 

en/of ondersteunende rol. Signaleren wil zeggen dat pedagogisch medewerkers tekenen of signalen 

opmerken, die mogelijk te maken hebben met afwijkend gedrag of met een afwijking van de normale 

ontwikkeling. Door hun opleiding en ervaring in het werken met kinderen in een bepaalde 

leeftijdsgroep, zijn pedagogisch medewerkers in staat kinderen op te merken die zich anders 

gedragen of ontwikkelen dan hun leeftijdsgenootjes. Wanneer bijvoorbeeld een ontwikkelstoornis 

vroegtijdig wordt gesignaleerd kan in sommige gevallen voorkomen worden dat er zich verdere 

problemen ontwikkelen. Ook kan er op tijd bekeken worden aan welke (extra) zorg het kind behoefte 

heeft. Signalering behoort tot het werkterrein van de kinderopvang, echter het stellen van diagnoses 

overschrijdt deze grens. 

Wanneer een pedagogisch medewerker een probleem of ontwikkelingsachterstand signaleert, is het 

van groot belang dat de pedagogisch medewerker hierop professioneel en kundig reageert. Denk 

hierbij aan het bespreken van het probleem met de ouders, het bieden van extra zorg en het 

eventueel doorverwijzen naar de huisarts of een specialist in overleg met de ouders. Wat voor ons 

zeer belangrijk is dat er in elk geval vanuit onze kinderopvang geen deskundigen van buiten 

ingeschakeld worden, als de ouders daar niet mee instemmen. Enkel wanneer er een duidelijk 

vermoeden is van kindermishandeling en de ouders zijn hierop niet aanspreekbaar, dan moet onze 

kinderopvang in het belang van de kind de ouders passeren en deskundige hulp inschakelen. 

Hiervoor hanteert Donkey Kinderdagverblijf en BSO de Meldcode waarin duidelijk is aangegeven 

welke stappen door wie gezet moeten worden.   
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5 Pedagogisch vakmanschap 
Wij werken met gediplomeerde pedagogisch medewerkers die hoofdzakelijk fulltime bij ons 

werkzaam zijn. Door bijna dagelijks aanwezig te zijn, kennen ze de kinderen zeer goed. Ieder teamlid 

heeft haar eigen specialisaties waardoor we op maat opvang kunnen bieden voor elk kind.  

5.1 Bijscholing op beleidsnotities 
Elke pedagogisch medewerker wordt geacht het beleid, het werkplan en de protocollen goed te 

bestuderen en hiervan kennis te nemen. Deze  vormen ook de basis in de teamvergaderingen en 

kunnen ingezet worden bij de teambuilding sessies. 

5.2 Opleiding en ontwikkeling 
We leren en geven elkaar feedback in elke geleding van de organisatie door middel van coaching on 

the job en ontwikkelgesprekken. Door te werken met een vast team, zijn medewerkers aan elkaar 

gewend, wat het aanspreken op niet gepast gedrag makkelijker kan maken. 

De coaching on the job en ontwikkelgesprekken zijn met een vaste cyclus met alle pedagogisch 

medewerkers gepland. Hierin worden onderstaande punten besproken en concreet gemaakt: 

✓ Het loopbaanbeleid wordt samen met de individuele werknemer besproken, vastgelegd en 

hiervan wordt gezamenlijk een stappenplan gemaakt hoe we dit samen vorm gaan geven; 

✓ Per jaar wordt hiervoor door Donkey Kinderdagverblijf en BSO een reservering gemaakt. De 

grootte van de reservering is afhankelijk van de behoefte van de werknemers en per 

cursus/opleiding zal in goed overleg bepaald worden hoe deze bijdraagt aan de 

kwaliteit/ontwikkeling van zowel de werknemer als de kinderopvang. Op basis hiervan wordt in 

goed overleg bepaald of de cursus/training goedgekeurd wordt; 

5.3 Teamvergaderingen 
Om de samenwerking te bevorderen en samen te discussiëren over hoe we de kinderopvang nog 

beter kunnen laten excelleren, hebben we 2 keer per jaar een studiedag en daar tussenin 1 keer per 

jaar een locatievergadering. 

5.4 Teambuilding sessie 
Ook organiseren we teambuildingssessies met als doel samen een sterker team te gaan vormen en 

samen ons gedrag te evalueren. Hiervoor faciliteren we 2 studiedagen per  jaar, waarbij onze opvang 

op deze dagen gesloten is. 

 

 

 

  



Werkplan Gemert 
 

25 
Werkplan Donkey Kinderdagverblijf en BSO Gemert_29 maart 2022_V2022-3.0 

6 Communicatie met de ouders 
De communicatie tussen ouders en pedagogisch medewerkers verloopt open en er wordt informatie 

uitgewisseld aan het begin en aan het einde van de dag tussen de thuissituatie en de opvangsituatie. 

Om optimale zorg te kunnen bieden aan je kind is het essentieel dat er een vertrouwensbasis is 

tussen jou als ouder en wij als pedagogisch medewerkers. Openheid en communicatie zijn 

sleutelwoorden om elkaar te kunnen ondersteunen en versterken. Ouders worden altijd enthousiast 

begroet door onze pedagogisch medewerkers wanneer ze hun kind komen brengen. De pedagogisch 

medewerker gaat als de werkzaamheden dit toelaten naar de ouder toe om ze te woord te staan. We 

hanteren een proactieve houding in de informatie-uitwisseling. Wel dien je als ouder te beseffen dat 

wanneer er zeer drukke momenten zijn de kinderen bij ons altijd voorrang hebben. 

6.1 De ouder- en de activiteitencommissie 

6.1.1 De oudercommissie 
Een oudercommissie is een medezeggenschapsorgaan in de kinderopvang. De oudercommissie 

adviseert de leidinggevende van de organisatie over verschillende zaken, waaronder pedagogisch 

beleid en kwaliteit. Het doel van de oudercommissie is ouders te participeren in het beleid van de 

kinderopvang door een goede invulling te geven aan de adviesrechten om op deze wijze de kwaliteit 

van de opvang te waarborgen of eventueel te verbeteren. Onderwerpen die eventueel aan bod 

kunnen komen tijdens zo’n vergadering zijn o.a. voedingsbeleid, ziektebeleid, prijswijziging of 

aanpassingen van openingstijden. 

Wij werken met Modelreglement voor een oudercommissie voor Brancheorganisatie Kinderopvang, 

BOINK en MO Groep+. 

De oudercommissie heeft als vertegenwoordiging van de ouders adviesrecht bij de formulering van 

het beleidsplan. Zij worden regelmatig gevraagd het pedagogisch beleidsplan door te nemen en 

feedback te geven aan de directie. Hierdoor wordt de inbreng van ouders bij de dagelijkse gang van 

zaken van de opvang gegarandeerd. We vinden het belangrijk dat pedagogisch medewerkers zich 

bewust zijn van hun rol als opvoeder. Het is in het belang van het kind om dit goed af te stemmen 

met de ouders. 

Alle ouders kunnen kennis nemen over de inhoud van het pedagogisch beleidsplan en het plan naar 

behoefte inzien. We vinden het belangrijk dat ouders hiermee informatie krijgen over de opvang. Zij 

kunnen daarmee bepalen of zij hun kind bij kinderdagverblijf Donkey willen plaatsen. 

De oudercommissie vergadert vier keer per jaar. Tenminste drie vergaderingen vinden plaats in 

(gedeeltelijke) aanwezigheid van de directie of zoveel vaker als onderling overeengekomen is. 

Daarnaast kan de oudercommissie een keer per jaar een ouderavond organiseren.  

6.1.2 De activiteitencommissie 
De activiteitencommissie helpt mee bij het organiseren van activiteiten die binnen Donkey 

plaatsvinden, alsook het organiseren en begeleiden van activiteiten waarbij de kinderen er lekker uit 

kunnen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in kleine en grote uitstapjes (zie hoofdstuk 3.10). 

6.1.3 Ouderavonden 
Jaarlijks kan er op initiatief van de oudercommissie een ouderavond plaatsvinden op de locatie. Deze 

ouderavond door de oudercommissie in samenspraak met het team georganiseerd. Ieder jaar kan 

hier een specifiek onderwerp behandeld worden en eventueel kan er een externe deskundige 

uitgenodigd worden om over een bepaald thema te komen vertellen. 

✓ Er wordt periodiek onderzoek gedaan naar de klanttevredenheid om onze diensten te 

evalueren, en waar nodig bij te sturen/te verbeteren 
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✓ Er bestaat een klachtenregeling. Deze is inzichtelijk op de opvang.  

6.2 Overige communicatie met de ouders 

6.2.1 Ouderportaal KidsAdmin 
Met het managementsysteem van KidsAdmin kunnen wij jullie als ouder dagelijks op de hoogte 

houden van het verloop van de dag van je kind. Dit gebeurt via het ouderportaal. Hierin is o.a. 

informatie te vinden met leuke icoontjes over voeding, ontlasting en slapen. Tevens kunnen hier 

korte extra mededelingen geplaatst worden, een vorm van een digitaal schriftje. Daarnaast sturen 

we via het ouderportaal ook leuke foto’s zodat je kunt zien hoe je kind het op de opvang ervaart. 

6.2.2 Informatiebord in de ontvangstruimte 
In de ontvangstruimte hangt informatieborden waar we alle belangrijke zaken voor de ouders 

verzamelen. Ook vind je hier diverse formulieren en folders die je mee kunt nemen. 

6.2.3 Digitale nieuwsbrief 
Een keer per maand wordt er een nieuwsbrief verstuurd. Hierin komen verschillende onderwerpen 

aan bod zoals thema’s, nieuw personeel, tips en bijzonderheden van de afgelopen periode. 

6.2.4 Structurele gesprekken 
Met de ouders vinden ook met een vaste structuur gesprekken plaats om elkaar goed op de hoogte 

te houden van de ontwikkeling van de kinderen. Dit omvat onderstaande gesprekken: 

✓ Het intake gesprek 

✓ Het mentorgesprek 

✓ Het 10-minutengesprek 

Naast deze eventuele geplande gesprekken is er natuurlijk altijd ruimte om een gesprek met ons te 

voeren. Door de open communicatie tussen jullie als ouder en ons als opvang gaan we ervan uit dat 

jullie het initiatief nemen indien je overige vragen of opmerkingen hebt of twijfels over het 

welbevinden en de ontwikkeling van je kind. 
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7 Onze huisregels 
Elk kind bij Donkey Kinderdagverblijf en BSO leert de volgende normen en waarden: respect voor 

elkaar, rekening houden met elkaar en elkaar helpen als dat nodig is. De pedagogisch medewerkers 

dragen vanuit hun voorbeeldfunctie deze waarden en normen uit. 

Wij werken met werkafspraken en huisregels. Deze komen voort uit de Risico inventarisatie en 

evaluatie die we elk jaar uitvoeren op onze locatie. Deze regels en afspraken bieden de kinderen, ons 

en jullie als ouder duidelijkheid en zijn er voor de veiligheid. Wij houden ons aan deze afspraken door 

ze ook daadwerkelijk in de praktijk toe te passen, door ze onder de aandacht te brengen bij ouders 

en door deze regelmatig te toetsen en te bespreken met onze medewerkers. 

Onze huisregels liggen ter inzage op onze kinderopvang.  


