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Inleiding

Het pedagogisch beleid. Wat is dat nu precies? Simpel gezegd: waar staan we voor, wat vinden we belangrijk,
wat is onze basis?
Dit beleidsplan beschrijft onze pedagogische visie en is onderdeel van het kwaliteitsbeleid van Kids Lodge.
We maken onderscheid tussen kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Natuurlijk hebben we dit plan eerst
besproken met ouders uit de oudercommissie (OC). Hun adviezen zijn in ons beleid verwerkt.
Wat we doen dus. Hóe we dat doen lees je in het pedagogisch werkplan.
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Onze visie

Onze visie
Vertrouwen. Dat is echt de basis van kinderopvang vinden wij. Jij als ouder vertrouwt je kind aan ons toe.
Dat is niet niks! Je goed, fijn en vertrouwd voelen bij ons is niet alleen belangrijk voor je kind en jou,
ook voor onze (pedagogisch) medewerkers. We zijn allemaal onderdeel van
de ‘Kids Lodge Community’ tenslotte!
We delen samen met ouders de zorg voor kinderen. Dan kan het maar beter zo geweldig mogelijk zijn!
Wat vinden wij belangrijk in de omgang met kinderen?
◆ Ze moeten zich thuis, veilig en vertrouwd voelen
◆ We gaan respectvol en liefdevol om met de kinderen
◆ Kinderen moeten zich ontspannen en prettig voelen
◆ Kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen
◆ Onze medewerkers benaderen ieder kind altijd vanuit een positieve invalshoek: stimulerend
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Onze Visie

We doen het graag even anders!
Kids Lodge is vernieuwend en innovatief. We zijn een tikkie eigenwijs en doen het ‘graag anders dan anders.’ Denk
bijvoorbeeld aan de golfkar waarmee we kinderen uit school halen, onze natuurkeet, of de E-fit sportzone. En dan
hebben we het nog niet eens gehad over ons binnenzwembad!

Ouderbetrokkenheid
Samen werken we aan nóg leukere plannen en activiteiten voor alle kinderen én ouders.
En, heel bijzonder, is de ruimte die kinderen bij ons hebben. Zowel binnen als buiten. Onze locaties liggen bij
elkaar op een terrein van maar liefst 5000m2! Een grote avonturentuin met een kinderboerderij, atelier, tipi en
natuurkeet. Terwijl we voor de allerjongsten, de baby’s, veilige afgesloten tuinen hebben. We zijn dan ook veel
buiten, lekker in de frisse lucht!
Ook voor VVE hoeven ouders niet naar een aparte peuteropvang. Wij bieden ook gesubsidieerde voor- en
vroegschoolse educatie (VVE) aan binnen onze Peuterklas Houten. De benadering van peuters thuis en op
onze VVE-groepen is op elkaar afgestemd. Doel van onze VVE-ouderbeleid is dat wij ervoor zorgen dat zowel
pedagogisch medewerkers als ouders voorzien worden van informatie, tips en tools zodat het partnerschap in de
opvoeding versterkt wordt.

Dienstenaanbod: voor -9 maanden tot 109!
Wij zijn een echt familiecentrum voor gezinnen! Naast kinderopvang bieden wij nog veel meer:
◆ Baby- en peuterzwemmen
◆ Zwemles tijdens de BSO-tijd
◆ Thuisbrengservice: wij brengen je kind van de naschoolse opvang naar huis als je wilt
◆ Peuters in het wild
◆ Kids Lodge Rangers
◆ Vakantieopvang
◆ Verjaardagsfeestjes voor kinderen
◆ Peutergym en kleutervoetbal
◆ Familieontmoetingen
◆ Buitenschoolse opvang
◆ Buitenschoolse opvang +
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Missie en Visie

Kindbeeld
Wij zien kinderen als volgt: Ieder kind is anders en uniek, heeft een eigen identiteit
en ontwikkelt zich door de eigen mogelijkheden te ontdekken in een eigen tempo.

Uitgangspunten
Naar aanleiding van dit kindbeeld hebben wij de volgende vijf uitgangspunten opgesteld:
1 Respect voor het individu
2 Stimuleren en begeleiden van de ontwikkeling
3 Overbrengen van waarden en normen;
4 Leren van elkaar
5 Bieden van een warme, liefdevolle en geborgen omgeving.
Dat klinkt allemaal heel leuk en aardig, maar wat bedóelen wij ermee?

Zichtbaar in de praktijk
1 Respect voor het individu
Ieder kind benaderen wij met een open mind en open hart. Wat de achtergrond ook is: je kind is welkom.
En je kind mag zelf dingen proberen (eigen initiatief), soms lukt het niet en soms wel. Je kind leert daar
niet alleen van, het ontwikkelt ook doorzettingsvermogen. Ook zijn we niet bevooroordeeld,
luisteren we naar je kind en krijgt ieder kind evenveel tijd om iets te vertellen.
2 Stimuleren en begeleiden van de ontwikkeling
Bij Kids Lodge kan je kind vanaf nul jaar al meedoen aan onze afwisselende activiteiten en materialen.
We schenken bijvoorbeeld yoghurt op tafel. Hoe voelt, smaakt en ruikt dat? Baby’s vinden het fantastisch
om te ervaren! Maar ook naar buiten gaan, lekker de natuur in. Iedere dag stimuleren en begeleiden
wij de ontwikkeling van je kind.
3 Overbrengen van waarden en normen.
Jij als ouder hebt een voorbeeldfunctie voor je kind. Onze medewerkers op de opvang ook. Niet met volle mond
praten bijvoorbeeld, of geen speelgoed afpakken, dankjewel en alsjeblieft zeggen. Samen maken we afspraken
en stellen we duidelijke grenzen. Dat is fijn: zo weet je kind precies waar het aan toe is.
4 Leren van elkaar, delen van ervaringen en herkenning vinden bij elkaar leidt tot zelfstandigheid.
We benaderen kinderen altijd positief. Een ‘Wow, wat goed dat je van die glijbaan af durft’ of ‘Geweldig dat je
zelf al een boterham smeert!’ Bij ons mag je kind vallen en weer opstaan. En wij ondersteunen daarin. Een keertje
ruzie met een vriendje of vriendinnetje? Dan geven we de ruimte om het zelf op te lossen. Lukt dat niet? Dan
helpen we.
5 Bieden van een warme, liefdevolle en geborgen omgeving.
Natuurlijk is het niet altijd rozengeur & maneschijn. Zit het even niet mee? Dan troosten we je kind
en krijgt het een dikke knuffel als het dat wil. Wil het liever even alleen zijn? Ook dat is prima.
Wij hebben oog voor de behoeftes van je kind.

Blz.06

Missie en Visie

Kids Lodge Visie op de voorschoolse educatie
Wij zijn van mening dat jonge kinderen spelenderwijs en al doende leren. Wij zien het werken met een VVEmethode als een middel bij het spelenderwijs leren. Hierbij hebben wij gekozen voor het programma Peuterplein.
Op het Peuterplein leren kinderen door te spelen en ontdekken.
Wij zien het belang in van optimale ontwikkelingsstimulering door handelingsgericht te werken aan
ontwikkelingsdoelen.
Het werken met een voor en vroegschools educatieprogramma helpt om achterstanden in de ontwikkeling
van kinderen vroegtijdig op te merken. Kinderen doen tijdens de VVE-activiteiten ervaring op met de
ontwikkelingsdoelen. Er worden dagelijks VVE-activiteiten uit de Peuterplein Methode aangeboden. Ook hebben
kinderen de mogelijkheid om tijdens de vrije spelmomenten spelenderwijs met de VVE-thema’s bezig te zijn in de
themahoek die wij op de groep bij ieder thema inrichten.
Vanuit het programma kan er dan extra passende begeleiding en activiteiten geboden worden om de
achterstand te bestrijden.
Ons doel is om doormiddel van het aanbieden van VVE een leeromgeving te creëren waarin kinderen zich
optimaal kunnen ontwikkelen en een goede start kunnen maken op de basisschool. Peuterplein heeft een
optimale doorlopende leerlijn naar de basisschool. En dat maakt de stap naar het basisonderwijs een stuk kleiner
door een goede overdracht te geven aan de basisschool en de BSO.
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Pedagogische uitgangspunten

Een grote ontdekkingsreis
Wij nemen je kind mee op ontdekkingsreis! Het is één groot avontuur waarbij natuurlijk het welbevinden van
je kind centraal staat. En je kind kan ook zijn of haar talent ontdekken én ontwikkelen. Door onze superleuke
activiteiten komt het in aanraking met kunst, cultuur, natuur, sport en techniek. Kies maar uit!

Onze pedagogische basisdoelen
Voor Kids Lodge zijn de vier pedagogische basisdoelen van opvoeding van kinderen in gezin en kinderopvang
van mw. Prof. J.M.A. Riksen-Walraven het uitgangspunt:
◆ Wij bieden kinderen een gevoel van (emotionele) veiligheid,
◆ De kinderen kunnen persoonlijke competenties ontwikkelen,
◆ Kinderen kunnen sociale competenties ontwikkelen,
◆ Kinderen krijgen de kans om zich de waarden en normen van onze samenleving eigen te maken.
Daarnaast werkt Kids Lodge met beginselen van de pedagogiek van Reggio Emilia.
Deze pedagogische stroming is afkomstig uit Italië. Kinderen kunnen zich uitdrukken op honderd manieren en
in honderd talen. Aan ons de taak om dat verstaan. Vooral jonge kinderen kunnen zich nog niet uitdrukken in
gesproken of geschreven taal, maar wel via dans, muziek, tekenen, kleien, beweging of geluid. Kinderen kunnen
veel meer dan wij denken en ieder kind is uniek!
Er zijn vijf vormen van pedagogische inzet om onze vier basisdoelen te bereiken
1 De pedagogisch medewerker- kind interactie
2 De fysieke omgeving
3 De groep
4 Het activiteitenaanbod
5 Het spelmateriaal
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Pedagogische uitgangspunten

Door de vier pedagogische basisdoelen te verbinden aan de vijf vormen van pedagogische inzet, kom je tot de
volgende 20 uitgangspunten voor ons pedagogisch beleid. Bij Kids Lodge hebben wij ervoor gekozen om opvang
te bieden in verschillende groepssamenstellingen. Horizontale groepen zijn groepen met kinderen van dezelfde
leeftijd. Daarnaast bieden we opvang in een verticale groep hebben wij op onze kinderdagverblijven van 0 tot 4
jaar.
Onze kinderdagverblijfgroepen hebben de volgende leeftijdsopbouw:
◆ Babygroepen 0 – 2 jaar
◆ Peutergroepen 2 tot 3 jaar
◆ Peutergroepen 3 tot 4 jaar
◆ Peutergroepen 2 tot 4 jaar
◆ Onze BSO-groepen hebben de volgende leeftijdsopbouw:
◆ Groepen met kinderen in de leeftijd van 4 en 5 jaar
◆ Groepen met kinderen in de leeftijd van 6 jaar
◆ Groepen met kinderen in de leeftijd van 7 en 8 jaar
◆ Groepen met kinderen vanaf 9 jaar
Onze BSO+ groep heeft de volgende leeftijdsopbouw:
◆ Groepen met kinderen in basisschool leeftijd
Meer informatie over onze locaties en de bijbehorende groepen lees je in bijlage 1 Beschrijving van onze locaties.
Hierna beschrijven wij hoe wij werken aan deze 20 uitgangspunten met enkele concrete voorbeelden.
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Het bieden van
emotionele veiligheid

2.1.1 In de pedagogisch medewerker kind interactie \
werken wij aan de emotionele veiligheid.
Babygroep 0 tot 2 jaar:
Wanneer je baby bij ons binnenkomt, wordt het liefdevol door onze pedagogisch medewerkers opgevangen.
Baby’s zijn heel sensitief. Wanneer jij vertrouwen hebt in ons, voelt je baby zich sneller veilig op de opvang. Een
dagelijks gesprek met jou tijdens het brengen en halen van je baby is erg belangrijk.
2+ groep:
Spelen, ontdekken en leren van alledaagse dingen: daar hebben de kinderen van 2 tot 3 jaar behoefte aan. Wij
helpen en begeleiden je kind en geven duidelijke grenzen aan wanneer situaties gevaarlijk zijn. Een voorbeeld
is dat dreumesen graag op een glijbaan omhoog proberen te klimmen. Omdat er ongelukken kunnen gebeuren
als er een ander kindje van de glijbaan naar beneden glijdt, leren wij kinderen al jong dat ze op de trap om hoog
mogen gaan en via de glijbaan naar beneden.
De 3+ groep:
Ongeveer vier weken voordat je kind 4 wordt, kan het meedoen met BSO-activiteiten.
Zo maakt je kind spelenderwijs kennis met de buitenschoolse opvang.

Buitenschoolse opvang:
De mini’s: 4-6 jaar
Kids Lodge kiest ervoor om de jongste groep kinderen bij elkaar te houden en niet te mixen met oudere kinderen.
De kinderen van 4 t/m 6 jaar hebben een andere aanpak, meer verzorging en structuur nodig.
Hier werken dan ook warme en verzorgende pedagogisch medewerkers die de kinderen dit bieden
Juniorgroep: 7 en 8 jaar:
De kinderen van de juniorgroep hebben meer behoefte aan privacy en zelfstandigheid. De relatie met ons wordt
tijdens deze leeftijdsfase ‘afstandelijker.’ De begeleiding gaat over in een meer coachende vorm.
Seniorgroep 9+ jaar
De oudste kinderen komen uit school direct naar Kids Lodge waar onze pedagogisch medewerkers hen hartelijk
ontvangen. Het persoonlijke contact met de kinderen is hier van groot belang. De kinderen bergen de spullen op
in een kluisje en hangen hun naamkaartje op het keuzebord met activiteiten. Nu je kind groter is, heeft het nog
meer behoefte aan zelfstandigheid en privacy.
BSO+
Elk kind heeft recht op geschikte buitenschoolse opvang ongeacht de achtergrond van het
kind. Het maakt in principe niet uit of een kind regulier of speciaal onderwijs volgt. Elk kind
moet gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang, zo mogelijk dichtbij thuis, dat
past bij of zo nodig aangepast wordt aan de behoeften van het kind.
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Het bieden van
emotionele veiligheid

Brugklasopvang 12-13 jaar
En dan gaat je kind ineens naar het voortgezet onderwijs! Tussenuren, later naar school, eerder thuis en dat terwijl
de ouders er niet zijn. De Brugklasopvang van Kids Lodge is ook een tweede thuis voor deze groep kinderen. Een
kopje thee drinken, je huiswerk maken, een goed gesprek of gewoon even ‘buurten’ of chillen is mogelijk bij Kids
Lodge.

2.1.2 Door de wijze waarop wij de fysieke omgeving inzetten, creëren wij emotionele veiligheid
voor een kind.
Babygroep 0 tot 2 jaar:
Onze babygroepen zijn ingericht met rustige en lichte kleuren. Warmte, huiselijk, dát moet het zijn. Wij maken
gebruik van aromatherapie dat zorgt voor een aangename geur en veel rust in de slaapkamer.
2+ groep:
Tweejarigen zijn lichamelijk erg actief. Onze ruimtes zijn dan ook zo ingericht dat ze hier voldoende kunnen
bewegen. Lekker de energie eruit!
3+ groep:
Peuters leren langzaamaan rekening te houden met de ander. Ze spelen graag in de buurt van andere kinderen.
Imiteren elkaar ook. Bij de inrichting van de groepsruimte zorgen wij voor speelhoeken zoals de huishoek,
waar peuters dagelijkse situaties in na kunnen spelen.
Peutergroep 2-4 jaar:
Als je kind naar deze peutergroep gaat, zit het 2 jaar lang in dezelfde groepsruimte.
Dat is prettig want dan hoeft het niet te ‘verhuizen’ naar een nieuwe groep.
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Het bieden van
emotionele veiligheid

2.1.3 In en met de groep dragen wij zorg voor de emotionele veiligheid van een kind.
Peutergroep 2-4 jaar:
Doordat op een verticale groep de kinderen 2 jaar lang in dezelfde groep zitten, is er minder verloop van kinderen
binnen de groep. Dat geeft je kind een veilig gevoel.
BSO:
Kinderen maken graag deel uit van een groep. Het biedt je kind veiligheid en zo kan het zich ontwikkelen. Iedere
groep heeft een eigen kleur. helpt je kind om zich gemakkelijk echt verbonden te voelen met de groep.
BSO+:
De BSO+ werkt met kleinere groepen waardoor er oog en oor is voor ieder kind. Kinderen
worden vanaf de start geleerd om deel te zijn van een groep waarin ieder kind gelijkwaardig
is en gelijkwaardige aandacht verdient.

2.1.4 Bij het organiseren en aanbieden van activiteiten kiezen wij voor een aanpak die de
emotionele veiligheid van een kind waarborgt.
Babygroep 0 tot 2 jaar:
Iedere baby heeft een eigen ritme van eten, verschonen en slapen. Wij volgen zoveel mogelijk het ritme zoals dat
bij jou thuis is. Dat bespreken we uitgebreid met ouders.
Peutergroep 2+:
Als je kind 2 jaar is begint het tijdsbesef te komen. Wij stimuleren dit door een vast dagritme te hanteren.
Bijvoorbeeld: na het opruimen gaan we aan tafel.
Peutergroep 3+:
Wij sluiten aan bij de interesse van de kinderen. Wanneer er een speciaal tekenfilmfiguur bijvoorbeeld leeft bij de
kinderen, sluiten we onze activiteiten hierop aan.
Peuteropvang:
We organiseren gezamenlijke activiteiten. Zo versterken we de saamhorigheid in de groep en je kind maakt
vriendjes en vriendinnetjes.
BSO:
Kinderen doorlopen 3 fases in de BSO: de mini’s, juniorgroep en seniorgroep. De ruimtes en activiteiten
zijn dan ook afgestemd op de leeftijd van je kind. En wil je kind ‘stiekem’ al eens meedoen met de ‘oudere
kinderen?’ Prima, spelen bij de buren kan ook!
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Stimuleren van
persoonlijke competenties

BSO+
Binnen de BSO+ zijn de groepen ingedeeld in sociaal-emotionele leeftijd van de kinderen.
Aansluiting op emotioneel vlak is een voorwaarde om tot sociaal contact te komen en aansluiting en vriendschap
op te bouwen. Bij de start van de BSO+ in 2019 zal in eerste instantie sprake zijn van een verticale leeftijdsgroep
naar aanleiding van het aantal kinderen.
Wanneer er meer dan 12 kinderen binnen de BSO+ zijn gestart, worden de groepen ingedeeld in de volgende
leeftijden: 4-8 jaar en 8-13 jaar. De BSO+ groep is bedoeld voor kinderen die deelnemen aan het basisonderwijs.

2.1.5 Wij gaan met het spelmateriaal om op een wijze die bijdraagt aan de emotionele
veiligheid voor een kind.
Doordat wij werken met vrij homogene groepen (zelfde leeftijd), is het spelmateriaal en inrichting afgestemd op
de leeftijd en interesse van de groep kinderen.

2.2.1 In de pedagogisch medewerker- kind interactie bieden wij gelegenheid voor het
ontwikkelen van de persoonlijke competenties van een kind.
De 2+ groep:
We lezen veel voor, zingen liedjes, benoemen dingen. Zo vergroten we de woordenschat van je kind.
BSO:
Kinderen van 4 t/m 6 jaar kiezen nog niet zelf. We laten ze alles ervaren. Vanaf 7 jaar kiest een kind zelf voor een
workshop. Deze duren ook langer dan bij een 4-jarige bijvoorbeeld.
BSO+
Binnen de BSO+ wordt er gewerkt aan de hand van ervaringsgericht leren. Hiermee wordt bedoeld dat er
spelenderwijs stof wordt aangeboden. Kinderen raken bekend met nieuwe activiteiten, gericht op bewegen,
natuur, creatieve vaardigheden, koken en techniek. Elke middag worden er bij de groepen van de BSO+ op
deze gebieden workshops aangeboden. De kinderen krijgen in een vertrouwde omgeving de kans hun eigen
capaciteiten te ontwikkelen. De begeleiders stimuleren de kinderen om zich in harmonie met groepsgenoten te
ontwikkelen en er is meer begeleiding dan in een reguliere BSO-groep. Deze begeleiding is er tijdens de
workshops op gericht om de kinderen inzicht te laten krijgen in- en verantwoordelijkheid geven voor hun eigen
gedrag en voor hun omgeving. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om elkaar te helpen en te motiveren, om te delen,
om samen op te ruimen, elkaar te begroeten, op je beurt te wachten, etc. In samenspraak met de ouders worden
de workshops aangeboden als middel om aan doelen te werken binnen de groep, waarvan de belangrijksten zijn:
het aangaan en onderhouden van sociale contacten, het bevorderen van de zelfredzaamheid en persoonlijke
ontwikkeling en het reguleren van emoties. Door middel van het ervaringsgericht leren, worden de kinderen
bekend met hun talenten en bouwen zij aan zelfvertrouwen.
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Stimuleren van
persoonlijke competenties

2.2.2 Door de wijze waarop wij de fysieke omgeving inzetten,
dragen wij bij aan de ontwikkeling van de persoonlijke competenties.
BSO en BSO+
Kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar willen bewegen, de wereld ontdekken, experimenteren,
vaardigheden ontwikkelen, (nieuwe) ervaringen opdoen, talenten ontplooien
en relaties aangaan (en onderhouden). Bij ons kan je kind meedoen aan activiteiten op het gebied
van sport, natuur, cultuur, kunst, muziek en techniek.

2.2.3 In en met de groep dragen wij zorg voor het ontwikkelen van de persoonlijke competenties
van een kind.
Babygroep 0 tot 2 jaar:
Taal wordt veel gebruikt. We hebben zelfs een ‘protocol taalontwikkeling!’ Is je kind uitgekeken op de babygroep?
Dan overleggen we met jou wanneer het naar de peutergroep gaat.
Peutergroep 2+ groep:
Als je kind 2 jaar is kan het zich nog niet inleven in de ander. Speelgoed wordt afgepakt zonder
dat je kind beseft wat het met de ander doet. In spelsituaties benoemen wij de emoties van kinderen.
Zo leren wij je kind zich voor te stellen hoe dit bij een ander voelt.
Peutergroep 3+ groep:
De pedagogisch medewerkers stimuleren je kind een ruzie zelf op te lossen. Daar leert je kind van. Lukt het niet?
Dan helpen we natuurlijk.
BSO
Onze medewerkers geven kinderen de ruimte om zelf problemen en conflicten op te lossen in hun contact
met anderen. En als het nodig is, helpen we.Doordat wij werken met vrij homogene groepen (zelfde leeftijd),
is het spelmateriaal en inrichting afgestemd op de leeftijd en interesse van de groep kinderen.
BSO+
Onze medewerkers geven kinderen de ruimte om zelf problemen en conflicten op te lossen
in het contact met anderen. En als het nodig is, helpen zij. Dit alles doen we binnen een
veilig kader. De BSO+ bestaat uit heterogene groepen waarbij groepsdoelen en individuele
doelen centraal staan.

2.2.4 Bij het organiseren en aanbieden van activiteiten kiezen wij voor een aanpak die de
ontwikkeling van persoonlijke competenties van een kind stimuleert.
Een instrument bespelen, een doek beschilderen, een toneelvoorstelling opvoeren, een Italiaanse maaltijd maken:
kunst en cultuur zijn van jongs af aan al een positieve stimulans op de ontwikkeling van je kind.
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Stimuleren van
persoonlijke competenties

Babygroep 0 tot 2 jaar:
Vanaf de start begint de ontdekkingsreis! We bieden activiteiten aan die de zintuigen, motoriek, taalontwikkeling
en sociale – emotionele aspecten stimuleren. Elke dag tussen 10.00 – 10.30 uur en 13.00 – 13.30 uur worden de
babygroepen niet gestoord. De leidsters zijn dan actief bezig met de ontwikkeling van de baby’s en dreumesen.
Peutergroep 2+:
Hier zijn we actief met zingen, taal, knutselen, buitenspelen, de natuur in en voorál...
heel veel plezier hebben! Is je kind al wat ouder? Dan overleggen we samen met jou over ‘zindelijkheidstraining.’
Peutergroep 3+:
Het is fijn als je peuter goed voorbereid naar de basisschool gaat. In onze 3+ groep(en) bieden wij de kinderen
voorschoolse educatie aan (VVE). We werken met de methode Peuterplein. De eerste ‘sommetjes’ worden al
gemaakt, we vergroten de woordenschat en de grove en fijne motoriek wordt verder ontwikkeld. Ook leert je kind
al een beetje hoe het straks op school gaat. De kring, de plasketting, de dagritmekaarten.
Peutergroep 2-4 jaar:
Ook hier werken wij met de methode Peuterplein.
Peuterklas
Je kind doet mee aan een educatief activiteitenprogramma, dat ondersteund wordt door de methode
Peuterplein. Op maandagochtend is er zelfs de tweetalige peuterklas waar Engels wordt gesproken. Very well!
BSO en BSO+
We bieden tal van workshops waaruit je kind kan kiezen zoals:
◆ Sport en dans (intern & extern)
◆ Creatieve workshops (Street-art/schilderen/knutselen)
◆ Musical/theater/zanglessen
◆ Al onze workshops zijn afgestemd op de leeftijd en interesses van de kinderen.
2.2.5 Wij gaan met het spelmateriaal om op een wijze die de ontwikkeling van de persoonlijke competenties van een
kind stimuleert.
Ons spelaanbod/ spelmateriaal is leerzaam en innovatief! Natuurlijk is het voor iedereen toegankelijk: jonge en
oudere kinderen, jongens en meisjes en kinderen met verschillende culturele achtergronden.
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Stimuleren van
sociale competenties

2.3.1 In de pedagogisch medewerker- kind interactie bieden wij gelegenheid voor het
ontwikkelen van de sociale competenties van een kind.
Kinderen horen graag bij een groep. Wij betrekken kinderen bij het groepsproces en zorgen ervoor dat er geen kinderen
worden buitengesloten. Heeft je kind een wens? Is het onzeker of heeft het een probleem? Wij staan voor je kind klaar
wanneer het de behoefte heeft iets met ons te delen.

2.3.2 Door de wijze waarop wij de fysieke omgeving inzetten, dragen wij bij aan de ontwikkeling
van de sociale competenties van een kind.
Buitenspelen... dat vinden wij erg belangrijk! En waar kan dat beter dan in onze tuin van 5000 m2? Je kind speelt hier gezellig
met kinderen uit de eigen groep én andere groepen. Genoeg te ontdekken en te beleven! Voor alle ruimtes binnen en buiten
en voor alle materialen zijn er heldere en begrijpelijke afspraken over wat wel en wat niet mag.

2.3.3 In en met de groep dragen wij zorg voor het ontwikkelen van de sociale competenties van
een kind.
Een groep biedt je kind veiligheid en zo kan het zich ontwikkelen. Ook leert je kind sociale vaardigheden en om te gaan met
waarden en normen in de groep. Ieder kind betrekken we in het groepsproces.

2.3.4 Bij het organiseren en aanbieden van activiteiten kiezen wij voor een aanpak die de
ontwikkeling van sociale competenties van je kind stimuleert.
Spelen staat centraal in de tijd na school. Vrije tijd! Je kind kan samen of alleen spelen. Al spelend ontdekt je kind zijn grenzen,
talenten en kwaliteiten. Doen we een groepsspel? Dan versterkt dat de saamhorigheid.
2.3.5 Wij gaan met het spelmateriaal om op een wijze die de ontwikkeling van de sociale competenties van een kind
stimuleert.
De natuur is het leukste speelgoed! We bouwen hutten, speuren naar sporen, springen over slootjes, zaaien en oogsten, of
verzorgen de dieren op onze eigen kinderboerderij. Vaak moet je elkaar dan even een handje helpen. Super uitdagend én
ontspannend
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2.4.1 In de pedagogisch medewerker kind interactie bieden wij gelegenheid voor het
socialisatieproces van een kind.
Babygroep 0 – 2 jaar:
Baby’s weten natuurlijk nog niet wat wel en niet ‘mag.’ Wordt het al iets ouder dan geven we positieve reacties
bij gewenst gedrag. Onze stem en mimiek zijn daarbij erg belangrijk. Ongewenst gedrag corrigeren we door
bijvoorbeeld je kind af te leiden, te waarschuwen of even apart nemen om tot zichzelf te komen.
De 2+ groep:
Doordat de tweejarigen zich nog niet in kunnen leven in de ander, is herhaling van wat mag en wat niet mag van groot
belang. Wij herhalen de regels de hele dag, ook als wij je tweejarige al meerdere keren iets hebben uitgelegd.
Alle groepen:
Een gezonde leefstijl en gezonde voeding vinden wij belangrijk! Wij hebben een voorbeeldfunctie dus we eten,
drinken en leven zelf ook op een gezonde wijze.

2.4.2 Door de wijze waarop wij de fysieke omgeving inzetten, draagt bij aan het
socialisatieproces van een kind.
Op onze groepen hebben we groepsregels. Wat mag wel? Wat niet? Hoe gaan we met elkaar om? Samen opruimen na een
spelactiviteit is bijvoorbeeld een afspraak.
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2.4.3 In en met de groep dragen wij zorg voor het socialisatieproces van een kind.
Peutergroep:
Natuurlijk zijn er ook weleens conflicten tussen kinderen. Vaak zijn ze heel goed in staat dit zelf op te lossen.
Lukt het niet? Dan helpen we.
BSO en BSO+
Hoe gaan we om met elkaar in de buitenschoolse opvang? Welke normen en waarden zijn belangrijk?
We hebben huisregels die we met de kinderen doornemen.

2.4.4 Bij het organiseren en aanbieden van activiteiten kiezen wij voor een aanpak die een
bijdrage levert aan het socialisatieproces van een kind.
Kunst en cultuur hebben van jongs af aan al een positieve stimulans op de ontwikkeling van je kind. Kinderen
beleven plezier aan het maken van een kunstwerk, het bespelen van een instrument of het samen spelen van een
toneelstuk.
Aandacht voor culturele en religieuze feesten is verbonden met cultuur en daarmee onze normen en waarden.
We maken een echt feest van bijvoorbeeld Sinterklaas, Carnaval of Kerst. En natuurlijk zijn er ook persoonlijke
feestjes: de verjaardag, voor het eerst zindelijk zijn, het halen van een nieuwe zwemgroep, je eigen veters kunnen
strikken, je jas zelf kunnen dichtdoen etc.

2.4.5 Wij gaan met het spelmateriaal om op een wijze die het socialisatieproces van een kind
stimuleert.
Peuteropvang:
Zet jij de borden op tafel? Peuters vinden het heel leuk om te helpen bij bijvoorbeeld het dekken van de tafel.
Zelf doen! En: zo leren zij wat bij ‘het groot zijn’ hoort. In een rollenspel spelen kinderen met behulp van
verkleedkleding, poppen en serviesgoed, ‘levensechte’ situaties na.
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Je kind zit bij ons in een stamgroep: de vaste groep van je kind. Samen kijken we wanneer je kind overgaat naar de volgende
groep. Dat kan sneller als je kind daar behoefte aan heeft. Wil het juist iets langer in dezelfde groep blijven? Dan kan dat ook.
In de plaatsingsovereenkomst staat beschreven in welke stamgroep je kind is ingedeeld.

3.1 Beroepskracht- kindratio
Er zijn regels voor de groepsgrootte en het aantal in te zetten medewerkers.
Dagelijkse uitvoering
Kids Lodge hanteert de landelijke regels omtrent beroepskracht- kindratio (BKR)
• 1 beroepskracht per 3 aanwezige kinderen tot 1 jaar
• 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar
• 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar
• 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar
• 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen vanaf 4 tot 7 jaar
• 1 beroepskracht per 12 kinderen van 7 tot 13 jaar
• 1 beroepskracht per 11 kinderen voor 4 tot 13 jaar (IJsselstein)
Per locatie beschrijven wij welke vorm van kinderopvang we bieden met hierbij een overzicht van de aanwezige stamgroepen
en het maximum aantal kinderen en beroepskrachten (pedagogisch medewerkers = pedagogisch medewerkers). met elkaar
om? Samen opruimen na een spelactiviteit is bijvoorbeeld een afspraak.
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3.2 Onze locaties
De stamgroepen en hun stamgroepsruimte en groeps-samenstelling
Wij hebben 4 locaties:
◆ Hefburg 4: 0 t/m 5 jaar
◆ Tuibrug 6: 0-4 jaar en 6, 7 en 8 jaar
◆ Tuibrug 3: 9+
◆ IJsselstein
◆ IJsselstein BSO+
◆ Houten BSO+
◆ Houten geïndiceerde VVE-opvang
In bijlage 1 staan de verschillende locaties uitgebreid omschreven

3.3 De groepssamenstellingen met bijbehorende dagritmes
Dagopvang
◆ 5 babygroepen: 0 tot 2 jaar
◆ 2 peutergroepen: 2+
◆ 3 peutergroepen: 3+
◆ 1 peutergroepen: 2-4 jaar
◆ 1 peuterklas: 2-4 jaar
Bij lage kindaantallen kunnen stamgroepen bij Kids Lodge worden samengevoegd. In de praktijk gebeurt
dit met name op de woensdagen en de vrijdagen. Bij de intake wordt dit met jou als ouder besproken.
In bijlage 2 staan de verschillende dagritmes uitgebreid omschreven.

4.1 Openingstijden, wegbrengen en ophalen
◆
◆
◆

De openingstijden zijn van 07.30 uur tot 18.30 uur.
Je bent vrij om je kind te brengen en te halen op het tijdstip dat je het beste schikt.
Om de dagprogramma’s zo goed mogelijk te kunnen volgen, vragen we je je kind het liefst voor 09.30 uur
kind te brengen en weer op te halen na 17.00 uur. Bij de peuteropvang is dat tussen 08.30/09.00 uur en weer
halen tussen 11.30/12.00 uur.

Openingstijden BSO+
◆ Maandag, dinsdag en donderdag 14.00-18.30 uur
◆ Woensdag en vrijdag 12.00-18.30 uur / 14.00-18.30 uur
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4.2 Voertaal Nederlandse taal
Op onze locaties spreken we Nederlands met de kinderen, ouders en elkaar.
En als extra is er op maandagochtend een tweetalige peuterklas waar we Engels spreken.

4.3 Scholen
◆
◆
◆

◆
◆

Kids Lodge haalt de kinderen op van alle basisscholen uit de vestigingsplaats.
Bij aanvragen om kinderen uit randgemeentes op te halen, vindt altijd overleg plaats met het management
van Kids Lodge.
Ieder jaar bezoeken we alle betrokken basisscholen. We lichten de school in over de laatste acties en nieuwe
producten en diensten. Ook informeren we naar de kwaliteit van het ophalen en wegbrengen van de kinderen
en mogelijke knelpunten.
Bij vragen of zorg vanuit Kids Lodge bespreken we dit tijdens een gesprek.
Er is altijd een overdracht van de 3+ groep naar de basisschool waar je kind naartoe gaat.

4.4 Vervoer van school naar Kids Lodge
Kinderen komen op een veilige manier van school naar Kids Lodge.
◆ Jij bepaalt zelf of je kind gebruikmaakt van onze vervoersmogelijkheden.
◆ Het is fijn als kinderen vanaf 8 jaar zelfstandig op de fiets naar Kids Lodge komen. Dit blijft altijd de keuze van
jou als ouder.
◆ Kinderen jonger dan 8 jaar halen we op met een diversiteit aan vervoersmiddelen (golfkar, bakfiets, lopend,
fietsend onder begeleiding, enz.).
◆ Om je kind te laten wennen aan het zelfstandig naar Kids Lodge komen, kijken we samen met jou naar welke
begeleidingsmogelijkheden er zijn.
◆ De zelfstandige kinderen rijden uit school rechtstreeks naar Kids Lodge toe en melden zich binnen.
◆ De medewerker(st)er van Kids Lodge controleert bij het ophalen de presentielijst. Bij afwijkingen raadplegen
we de vervoersverantwoordelijke.
◆ De medewerk(st)ers die kinderen ophalen hebben een grote verantwoordelijkheid inzake de veiligheid van de
kinderen.
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4.5 Plaatsingsbeleid
In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de dagopvang en de buitenschoolse opvang in één
vaste groep kinderen geplaatst wordt. Voor de dagopvang wordt deze groep kinderen een ‘stamgroep’
genoemd. De wet biedt ruimte om tijdelijk af te wijken van deze regel. Met schriftelijke toestemming van de
ouders kan (extra) opvang tijdelijk in een andere groep dan de stamgroep van het kind plaatsvinden.
Wanneer wordt een kind in een andere stamgroep geplaatst?
Een kind kan incidenteel een dag(deel) of voor een bepaalde periode op een tweede stamgroep geplaatst
worden:
◆ Op verzoek van de ouders, bijv. omdat er geen plek is op verschillende dagen in dezelfde groep.
◆ Ten gevolge van de (over- of onder-)bezetting op de groep of om pedagogische redenen. De
◆ leidinggevende van de groep brengt de ouders op de hoogte van een incidentele of tijdelijke wijziging van
◆ de stamgroep van uw kind.
◆ Indien er voor een aangevraagde ruil dag geen plaats is op de vaste stamgroep van een kind.
◆ Indien er voor een aangevraagde extra opvang dag geen plaats is op de vaste stamgroep van een kind.
Wijze van toestemming
Er zijn verschillende manieren om uw toestemming eenmalig of voor langere periode te geven voor het
plaatsen op twee stamgroepen:
◆ Door het ondertekenen van een plaatsingscontract. ( LRK nummers staan vanaf nu beide op het contract )
◆ De contracten worden op het centrale kantoor digitaal en in kind dossier bewaard.
◆ Via het intakeformulier bij de vraag: opvang in een tweede stamgroepen.
◆ Dit formulier wordt op de groep aan het kind dossier toegevoegd.
◆ Door het digitale toestemmingsbericht dat wij verzenden via ons ouderportaal.
◆ Het extra dagen formulier wordt bewaard op de groep tot dat de extra dag verstreken is. Vervolgens wordt
◆ het formulier ingeleverd op kantoor.

4.6 Algemene voorwaarden opvangcontracten
We zijn gastvrij en denken graag mee in de behoefte van jouw gezin! Flexibiliteit in het ruilen van een dag of
aanvraag van extra opvang, is belangrijk.
◆
◆
◆

Je kunt altijd een ruildag of extra (studie)dag aanvragen. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de
beroepskracht- kindratio wordt nageleefd. We berekenen extra kosten bij het aanvragen van een extra dag.
Ruilaanvragen kun je indienen via onze app of ouderportaal. Je kunt een maand ervoor of een maand erna
ruilen.
Is er geen plek op de eigen groep en je wilt toch gebruikmaken van een extra opvangdag of ruildag, dan
vragen wij je dit goed te keuren via het ouderportaal. In bijlage 3 vind je de algemene voorwaarden.

Blz.22

Pedagogisch klimaat

4.7 Afmelden kinderen
Wij denken graag met jou mee. Andersom vragen wij je ook met ons mee te denken door de volgende afspraak
te hanteren: Wanneer je kind niet komt vanwege ziekte of andere verplichtingen vragen wij je dit door te geven
via onze app/ouderportaal, of je belt even. Wanneer je kind niet komt en je ons niet hebt ingelicht, nemen wij
dezelfde ochtend (dagopvang) of middag (BSO en BSO+) telefonisch contact met je op

5.1 Wenbeleid
Hoe went je kind aan de opvang en aan de overgang naar een volgende groep?

5.1.1 Extern wenbeleid: nieuwe kinderen die starten bij Kids Lodge
Voordat de opvang start vindt er een intakegesprek plaats. Je kind komt mee en maakt zo al kennis
met de medewerkers en andere kinderen. Terwijl wij een gesprek voeren, speelt je kind op de groep.
Na de intake kan je kind nog een ochtend wennen, waarna het door jou wordt opgehaald.
De intakegesprekken plannen we op dagen dat de maximale beroepskracht- kindratio niet wordt overschreven.
De wenkinderen worden in de BKR meegerekend bij zowel intern- als extern wennen.
De intakegesprekken met de ouders van de BSO & BSO+ vinden meestal plaats tijdens de
BSO-middag. Zo kan je kind kennismaken met de pedagogisch medewerker en de groep.
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5.1.2 Intern wenbeleid: doorstromen naar een nieuwe groep
Als een kind overgaat naar de volgende groep, gaat het kind meerdere malen wennen.
Overplaatsing naar de 2+ groep: vanaf 24 maanden t/m 27 maanden.
Overplaatsing naar de 3+ groep: vanaf 36 maanden t/m 39 maanden.

5.1.3 Overdracht Kids Lodge naar de basisschool
Iedere pedagogisch medewerker heeft zijn eigen mentorkinderen. Twee maanden voordat een kind naar school
gaat schrijft de mentor een overdrachtsformulier. De mentor gebruikt bij dit overdrachtsformulier de registraties
uit Pernassys van de opvang periode van het kind. In de bijlage vind je dit overdrachtsformulier.
Samen met de ouders plannen we een gesprek in en bespreken we het formulier. Tijdens dit gesprek geven de
ouders toestemming en sturen wij de overdracht naar de school waar het kind zal starten. Wanneer ouders geen
toestemming geven sturen wij een mail naar school waarin we aangeven dat ouders geen toestemming geven om
het overdrachtsformulier te sturen.

5.1.4 Overdracht 3+ groep naar de NSO
Wij organiseren 4x per jaar een welkomstetentje bij de NSO. Alle kinderen die vanuit de 3+ groep starten op de
NSO worden met hun ouders en broertjes en zusjes uitgenodigd voor dit etentje. De ouders en kinderen krijgen
tijdens deze avond informatie over de NSO en de kinderen kunnen alvast in de NSO ruimte spelen. Er is een
warme overdracht van de mentor van het kind naar de NSO. Deze mentor schrijft ook een schriftelijke overdracht
met bijzonderheden. Ouders vullen opnieuw een intake formulier in, zodat de gegevens weer volledig zijn.
Er worden 3 a 4 wenmiddagen afgesproken per kind. Bij de eerste keer wennen loopt de mentor van het kind mee
met de ouders naar de NSO. Wanneer een kind naar een BSO gaat (intern of extern) geven ouders schriftelijk
toestemming voor het delen van het overdrachtsformulier.
5.2 Kinderparticipatie
Kinderen op de BSO weten heel goed te vertellen wat ze wel en niet leuk vinden. Wat hun wensen zijn.
We hebben dan ook een heuse ‘kindercommissie!’ De leden zijn kinderen van de BSO-groep Senior. Deze kinderen
vertegenwoordigen de stem van alle kinderen van Kids Lodge. Zij denken mee over de workshops, de Kids Night
Out, de buitenschoolse opvang, de vakantieopvang en nog veel meer. En ze mogen helpen in de uitvoering als ze
dat willen. Superleuk!
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5.4 Gezonde leefstijl
Het aanleren van een gezonde leefstijl kan het beste zo vroeg mogelijk beginnen. Jong geleerd is oud gedaan!
Veel bewegen, ontspannen, plezier maken, frisse buitenlucht en gezonde voeding. Dát vinden wij belangrijk.

5.4.1 Voeding
Bij Kids Lodge eet en drinkt je kind gezond! Water, thee, volkorenbrood, warme maaltijd: bij ons zie je geen pakjes
of potjes maar lekkere verse producten. Wil je meer weten? Vraag dan naar ons voedingsbeleid op de locatie of
bekijk het op onze website.

5.4.2 Beweging
Voldoende beweging is belangrijk voor een gezonde leefstijl. En dat kan perfect bij ons want we beschikken over
een:
◆
◆
◆
◆
◆

E-Fitzone
Eigen zwembad
Gymzaal
Danszaal
Tuin van 5000 m2 met sportvelden

De BSO+ kan gebruik maken van bovenstaande ruimtes of van eigen, onderstaande ruimtes:
◆ o Gymzaal
◆ o Tuin
◆ o Buitenruimte

5.4.3 Groene opvang
Natuur speelt een belangrijke rol bij Kids Lodge. Kinderen worden blijer,
creatiever en fitter van buiten spelen. Daarom ondernemen we bij Kids Lodge veel
buitenactiviteiten. We hebben in juli 2017 het certificaat Groene Kinderopvang behaald.
Genoeg te beleven, te ontdekken en te bewegen!
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Hoofdstuk 6 Voor- en vroegschoolse educatie
Peuterplein is een totaalprogramma. Met Peuterplein stimuleer je alle ontwikkelingsgebieden die voor
peuters belangrijk zijn: taal, voorbereidend rekenen, bewegen, fijne motoriek, muziek en sociaal-emotionele
ontwikkeling.
Taal
Peuterplein stimuleert de taalontwikkeling en woordenschat van peuters. Woordenschat komt in alle activiteiten
voor op 3 niveaus: startwoorden voor peuters met een taalachterstand, basiswoorden voor alle kinderen en
uitbreidingswoorden voor snel lerende peuters.
Voorbereidend rekenen
Peuters zijn druk bezig met het leren labelen, groeperen en ordenen van voorwerpen. Wat hoort bij wat
en waarom? Met Peuterplein maken kinderen op speelse wijze kennis met vormen, ruimte, tellen, meten en
getalbegrip.
Bewegen
Peuterplein stimuleert de zintuiglijke waarneming van baby’s. Later komt daar aandacht voor bewegen bij. Er
zijn activiteiten met springen, rennen en spelen met een bal. Ook bewegen de peuters op muziek met de vrolijke
liedjes van Dirk Scheele.
Fijne motoriek
Peuterplein besteedt gerichte aandacht aan de fijne motoriek. Elk thema heeft een fijn motorische activiteit.
Het verkennen van materialen staat centraal. Daarnaast doen de kinderen een knutselactiviteit. Ze maken
steeds een werkje dat bij het thema past.
Muziek
In Peuterplein betekent muziek vooral heel veel plezier! Maar de muziekactiviteiten leren de kinderen ook om
melodie en ritme te herkennen. En natuurlijk leren ze meezingen met de liedjes of een eigen liedje te zingen.
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Door alle thema’s en activiteiten heen werkt Peuterplein aan 4 sociaal-emotionele gebieden: zelfkennis,
zelfvertrouwen, rekening houden met anderen en samen spelen en werken. De doelen op dit gebied komen in
alle activiteiten aan bod.
Met Peuterplein leren de kinderen spelenderwijs. Door samen te zingen, bewegen, lezen, praten en werken
helpen de pedagogisch medewerkers de peuters steeds een stapje verder in hun ontwikkeling. En Peuterplein
daagt de pedagogisch medewerkers ook uit om hen zelf op zoek te laten gaan naar nieuwe spelvormen en
activiteiten.
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In de planning wordt rekening gehouden met de leeftijdsfase en het ontwikkelingsniveau van de kinderen en
de activiteiten worden hierop aangepast. Deze activiteiten zijn ingepast in het vaste dagritme van de VVEpeutergroepen. Het programma is zo ingedeeld dat het niet tijdens een slaapmoment geboden wordt. Bij
de ontwikkelingsstimulering kijken wij naar wat een kind zou moet kunnen bij aanvang van groep 1 van de
basisschool. Hiervoor maken wij gebruik van Het jonge kind SLO-doelen.
In elk thema zijn alle ontwikkelingsgebieden verwerkt. De thema’s zijn gericht op de directe wereld om het kind
heen. Peuterplein bestaat uit de volgende thema’s: Lente, Zomer, Herfst, Winter, Water, Huisdieren, Je lichaam
en Familie.
Doelen met betrekking leesbevordering binnen Kids Lodge
Hoe jonger het kind op een plezierige manier te maken krijgt met boeken en lezen, des te meer kans dat hij als
volwassenen zelf een actieve lezer wordt. De doelen die Kids Lodge nastreeft zijn:
•
Het bevorderen leesplezier
•
Het stimuleren taalontwikkeling
•
Het ontwikkeling van de fantasie
•
Het stimuleren persoonlijke ontwikkeling
Het goed voorbereiding op op de basisschool
Deze doelen sluiten aan bij de pedagogische basisdoelen van Riksen-Walraven uit de Wet IKK. De pedagogisch
medewerkers van de VVE-groepen zijn zich er van bewust dat taalstimulering heel belangrijk is en houden hier
altijd rekening mee. Ze creeeren een klimaat dat bevorderend is voor voorlezen en lezen. Door vaak (interactief)
voor te lezen en dan plezier te hebben met de kinderen, worden de kinderen actief en enthousiast gemaakt
voor lezen en boeken. Er is een gezellige leeshoek met een bank en een goedgevulde boekenkast. De boekjes
worden regelmatig aangevuld en gewisseld zodat de hoek aanzet tot ontdekken en steeds weer uitdagend blijft.
Handelingsgericht werken
De DE ontwikkelingslijnen 0-4 jaar is een observatiesysteem voor kinderen van 0-4 jaar. Het laat per
ontwikkelingsgebied observatiepunten zien die passen bij de leeftijd van het kind. Deze punten zijn
onderverdeeld in halfjaarlijkse perioden, die elkaar opvolgen. De observatiepunten zijn duidelijk en
eenduidig geformuleerd. De ontwikkelingslijnen zijn ondergebracht in de digitale omgeving van het
kinderopvangprogramma ‘konnect’.
Uit de observaties blijkt waar het kind staat in zijn ontwikkeling. Binnen de VVE activiteiten is differentiatie
mogelijk. Het is van groot belang om rekening te houden met de verschillen in ontwikkelingsniveau binnen een
groep. Wij bieden activiteiten aan de kinderen aan die net een klein stapje boven hun huidige niveau liggen,
ofwel wij werken binnen de zone van naaste ontwikkeling.
Peuterplein biedt hiervoor mogelijkheden. Wij bieden de woordenschat aan op drie niveaus aanbieden: start,
basis en uitbreiding. Per activiteit wordt er ook steeds een stapje naar boven aangegeven (drie sterren) en een
stapje naar beneden (één ster). Op deze wijze kiezen wij voor meer uitdaging of juist voor vereenvoudiging.
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5.3 Corrigeren en belonen
Kinderen leren wat er van hen verwacht wordt, wat acceptabel gedrag is en wat niet.
◆ We belonen positief en gewenst gedrag.
◆ Uit je kind ongewenst gedrag? Dan proberen we eerst te achterhalen wat de onderliggende gevoelens zijn van
je kind, zodat we het daarna kunnen ombuigen tot positief gedrag.
◆ We wijzen nooit een kind af. Alleen het gedrag corrigeren we.
◆ Is het gedrag ontoelaatbaar of verandert het niet? Dan nemen we contact met je op.

6. Ouderbetrokkenheid
Bij Kids Lodge zien wij ouders als partner in de opvoeding. Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders,
bij de opvang en de educatie van hun kind. Ontwikkelingsstimulering kunnen ouders bevorderen door het thuis
voortzetten van de behandelde thema’s op het kinderdagverblijf.
• Ouders kunnen thuis voorlezen uit een boek dat past bij het thema of thuis bespreken wat het kind op de
peuteropvang beleefd heeft.
• Bij de aanvang van ieder thema geven wij ouder ouderbrieven mee waarin specifieke ouderactiviteiten
worden beschreven en ouders direct bij de ontwikkeling van de kinderen betrokken kunnen worden.
• De logeer Raai de Kraai mag met alle kinderen mee om een keer te gaan logeren en beleeft zo veel mooie
avonturen. Voor kinderen lijkt het zo bijna alsof hij een echt vriendje te logeren krijgen. Wij vragen ouders
om enkele leuke foto`s van uw kind samen met Raai te maken en vervolgens een verslagje te schrijven in het
schriftje.
6.1 Relatie met ouders
Een goed contact met jou als ouder vinden wij erg belangrijk! Hier besteden we dan ook veel tijd aan op de
volgende manieren:
◆ Bij het wegbrengen en ophalen van je kind op de dagopvang, vindt er een overdracht plaats met de
pedagogisch medewerkers.
◆ Bij het ophalen van je kind op de BSO vindt er een overdracht plaats met de pedagogisch medewerkers.
◆ Je kunt altijd een gesprek aanvragen als je daar behoefte aan hebt. Dat kan met de groepsleiding of met het
management zijn.
◆ Wanneer wij behoefte hebben aan een gesprek met jou, nemen we contact met je op.
◆ De 3+groep geeft jaarlijks een ‘overgangsrapport’ uit die we met ouders bespreken.
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6.2 oudercommissie
Denk je graag mee in het beleid van Kids Lodge? Sluit je dan aan bij de oudercommissie! Vergaderingen
zijn eens per kwartaal of op ad hoc basis. Meer informatie is te lezen in het oudercommissie reglement.
Eens per jaar stellen de leden zich voor in de nieuwsbrief en plaatsen zij een oproep voor nieuwe leden.
Wil je kijken of het iets voor je is of direct aanmelden? Stuur een mailtje naar
Contactgegevens Oudercommissie oudercommissiekidslodge@gmail.com
6.3 Klachtafhandeling
Iedereen probeert zijn werk goed te doen. Toch kan het gebeuren dat jij als ouder het ergens niet mee eens bent.
We vragen je om het in eerste instantie met de direct betrokkene(n) te bespreken. Je kunt ook het
Klachtenloket Kinderopvang inschakelen, die bemiddelen tussen beide partijen. Het staat je daarnaast
vrij om direct een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie.
Kids Lodge is lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang
en daarom aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissie Kinderopvang.
Contactgegevens:
De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
070 310 53 10
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Al onze medewerkers beschikken over de juiste diploma’s zoals opgenomen in de CAO-kinderopvang.
Onze medewerkers hebben verschillende diploma’s en certificaten.
Babycoaches:
Wij werken met babycoaches. De pedagogisch medewerkers van de babygroepen
zijn door de Massage Academie opgeleid tot docent Shantala babymassage.
Zo versterken zij de band met je baby en begrijpen wij lichaamstaal beter.
Groen cement en Peuters in het Wild:
Bij Kids Lodge werken twee metselaars van Groen Cement. Zij verbinden kinderen met
de natuur door alle spannende activiteiten die zij organiseren en hun kennis over
de natuur. Samen bouwen we aan een groene en gezonde toekomst!
Voor-en Vroegschoolse Educatie VVE
Op de 2+ en 3+ groep bieden wij VVE programma. Onze medewerkers zijn dan ook VVE gecertificeerd.
EHBO en BHV
Er is altijd een medewerker aanwezig op de locatie met een (kinder) EHBO en BHV certificaat.
Mentorgesprekken
Er is altijd een medewerker aanwezig op de locatie die getraind is in het voeren van mentorgesprek.
Aandachtsfunctionaris
De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de organisatie.
En bewaakt de interne procedure van de instelling m.b.t. huiselijk geweld en kindermishandeling en zorgt voor
een kwalitatief goed verlopende procedure bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Meer over onze aanvullende opleidingen en de opleidingen die wij voor de komende periode op de planning
hebben staan om aan de aanvullende kwaliteitseisen vanuit de Wet IKK te voldoen, staan beschreven in ons
opleidingsplan wat op te vragen is bij onze HR afdeling.
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Onze Gouden Medewerkers en onze Gouden Regels
In onze manier van werken staan 4 begrippen centraal en 4 Gouden Regels:

1. Veiligheid
Veiligheid staat bovenaan wat ons betreft! De omgeving en onze manier van werken moet veilig zijn voor
kinderen, ouders en medewerkers.
Gouden regel:
Onze medewerkers zorgen voor een veilige omgeving voor je kind (lichamelijke, emotionele en sociale veiligheid.)

2. Passie
Met plezier naar je werk gaan vinden wij niet genoeg. Nee, onze medewerkers hebben passie voor het vak!
Zij staan ’s ochtends op met een brede glimlach omdat ze kinderen weer een onvergetelijke dag mogen bezorgen.
Dát vinden wij belangrijk! Plezier uitstralen, humor, creativiteit: het zijn zomaar een paar begrippen die je
terugziet bij onze medewerkers.
Gouden regel:
Onze medewerkers stralen passie en plezier uit

3. Gastvrijheid
Er is altijd aandacht voor de kinderen, voor jou als ouder en elkaar. ‘Alles kan totdat blijkt dat het niet meer kan,’
is ons uitgangspunt. Dat zie je terug bij onze medewerkers. Die zijn niet alleen zeer betrokken bij jou als ouder,
maar ook bij iemand die onverwacht langskomt of een kind dat naar het voortgezet onderwijs is gegaan en even
een praatje wil maken. We maken het regelmatig mee en iedereen is van harte welkom.
De koffie staat klaar!
Gouden regel:
Onze medewerkers zijn gastvrij. Iedereen, van jong tot oud, is van harte welkom

4. Innovatie
Kids Lodge is vernieuwend en groeit mee met de veranderingen in de tijd. Het aanbod van activiteiten vernieuwen
we voortduren en sluit aan bij wat de kinderen willen. Onze medewerkers betrekken we bij het innovatieproces en
werken mee aan verbeteringsprocessen.
Gouden regel:
Onze medewerkers weten wat Kids Lodge aanbiedt, verdiepen zich hierin en komen met nieuwe sprankelende
ideeën
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7.1 De 3 uursregeling
De 3 uursregeling houdt in dat je bij een openingstijd van 10 uur of langer en maximaal drie uur per dag, minder
beroepskrachten inzet dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. De eisen die hieraan gesteld worden:
◆ De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 09.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat
kindercentrum gebruikelijke middagpauze.
◆ De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 09.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor
dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur aaneengesloten.
◆ Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken
van de beroepskracht-kindratio.
◆ Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum aanwezig.
Op iedere groep is een registratiesysteem aanwezig waarop medewerkers bijhouden hoe laat kinderen worden
gebracht en gehaald. Mocht er worden geconstateerd dat er structureel, bijvoorbeeld een maand lang iedere
maandag, langer dan een half uur boven de BKR wordt gewerkt, dan geeft de medewerker dit direct aan bij haar
manager en wordt de personeelsbezetting/rooster hierop aangepast. Onze teamleiders en managers zullen dan
op de groep aanwezig zijn als pedagogisch medewerker.
Als blijkt dat er incidenteel (op de dag zelf) voor 8.00 uur wordt afgeweken of tussen 17.30 uur en 18.00 uur, dan
ondersteunt de manager en of teamleider op de desbetreffende groep die dagelijks aanwezig zijn.
Wij maken in de ochtend van 8.00 uur tot 08.30 uur gebruik van de 3 uursregeling, in de middag tijdens de
pauzes tussen 12.30 uur en 14.30 uur, en aan het einde van de dag tussen 17.30 en 18.00 uur als de vroege dienst
naar huis gaat. Op reguliere schoolmiddagen (NSO) wijken wij nooit af van de 3 uursregeling in de BKR. In de
schoolvakanties houden wij bovenstaande tijden aan en werken wij op dezelfde manier als hierboven beschreven
staat. De pauzetijden van de NSO zijn van 12.00 – 14.00 uur. Ook hier springen managers en of teamleiders bij
wanneer nodig.

7.2 Mentorschap
Voordat de opvang start heb je een intakegesprek met de teamleider van de locatie. Indien deze niet beschikbaar
is, zal de plusser deze taken overnemen. Tijdens de intake wordt er kennis gemaakt met de mentor van het kind.
De mentor is het eerste aanspreekpunt als het gaat om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. De
naam van de mentor van het kind vind je terug in de Konnect-app.
Naast de mentor observeren en volgen de overige medewerkers ook de kinderen in hun ontwikkeling. De mentor
zorgt voor verslaglegging. Indien gewenst kan een ouder een gesprek aanvragen met de mentor.
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7.3 Ondersteuning van de pedagogisch medewerkers
7.3.1 Teamleiders
Iedere dag is er op alle locaties een teamleider aanwezig. Dat is prettig want zo is er voor de pedagogisch
medewerkers altijd een aanspreekpunt. Daarnaast zorgt de teamleider ervoor dat we allemaal op een prettige
manier (samen)werken en stuurt hij/zij het team aan.
7.3.2 Pedagogen
De medewerkers van Kids Lodge van zowel de dagopvang als de BSO kunnen een beroep doen op de
orthopedagoog wanneer zij bijzonderheden in de ontwikkeling van je kind signaleren.
De Orthopedagoog is werkzaam bij De Jonge Ontdekker die ook onder Kids Lodge valt en is voldoende toegerust
om alle medewerkers te ondersteunen in het proces van signaleren en verwijzen.
7.3.3 Pedagogisch beleidsmedewerker
Vanaf 1 januari 2019 krijgen alle medewerkers van Kids Lodge coaching van een pedagogisch
beleidsmedewerker. Daarnaast houdt de pedagogisch beleidsmedewerker zich bezig met de ontwikkeling en
bewaking van ons pedagogisch beleid in brede zin.
Opstellen, toezicht op uitvoering en evalueren van een ondersteuningsplan wordt gedaan door een HBO geschoolde
medewerker. Directe pedagogisch medewerker is MBO of HBO geschoold.
7.3.4 Beroepskrachten in opleiding
Er is plaats voor veel stagiaires van een agogische opleiding of een opleiding gericht op sport, kunst en cultuur.
We zijn een erkend leerbedrijf. Kids Lodge gelooft in ‘opleiden op de werkvloer’ en staat open voor leerplekken
voor stagiaires.
Inzet BOL-stagiaires
BOL-stagiaires zijn tijdens hun stage-uren boventallig en nooit verantwoordelijk. Zij helpen mee in de begeleiding
van de kinderen en het activiteitenaanbod. Er wordt maximaal 1 stagiaire per dag op de groep boventallig
ingezet. Onze praktijkbegeleider begeleidt hen. Een stagiair in het tweede of derde leerjaar kan bij uitzondering
ingezet worden als pedagogisch medewerker op de groep, volgens de voorwaarden zoals beschreven in de
CAO Kinderopvang en ons inzetbaarheidsplan. Zij worden enkel ingezet in het geval van ziekte van een vaste
pedagogisch medewerker of gedurende schoolvakanties. Hier ligt altijd een nulurencontract aan ten grondslag.
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Inzet BBL-stagiaires
BBL-stagiaires zijn beroepskrachten in opleiding via begeleidende leerweg. BBL-ers die als volwaardig op de
groep staan, hebben dezelfde taken en verantwoordelijkheden als de gediplomeerde pedagogisch medewerkers
en krijgen gewoon betaald. Bij Kids Lodge werken wij volgens de voorwaarden waaronder beroepskrachtenin-opleiding en stagiaires mogen worden ingezet als pedagogisch medewerker die beschreven staat in de cao
Kinderopvang. Per jaar heeft Kids Lodge maximaal 5 BBL-plaatsen beschikbaar zodat we voldoende begeleiding
aan deze beroepskrachten begeleidende leerweg kunnen geven.
Taken van de stagiaire en/of andere volwassene:
De stagiair en/of andere volwassene gaat aan de slag met zijn/haar kerntaken vanuit de onderwijsinstelling. Kids Lodge
verwacht het volgde van de stagiaire:
◆ Een juiste houding naar kinderen en ouders.
◆ De stagiair en/of andere volwassene dient de afspraken en regels binnen Kids Lodge te respecteren en in
acht te nemen. Dit betekent dat er van de stagiair verwacht wordt dat hij handelt volgens de door Kids Lodge
gestelde visie.
◆ Het vormen van de gewenste beroepshouding door eigenschappen te bezitten zoals Betrokkenheid, inzet,
enthousiasme, behulpzaamheid, loyaliteit, collegialiteit Eerlijkheid, doorzettingsvermogen, initiatiefrijk en een
positief kritische instelling
◆ De stagiair en/of andere volwassene heeft verantwoordelijkheidsgevoel en is bereid dit in de praktijk verder te
ontwikkelen.
◆ Tijdens de stage en/of andere volwassene verricht de stagiair activiteiten die functioneel zijn om zijn
competenties te behalen.
Taken die de stagiaire niet mag uitvoeren:
◆ De telefoon opnemen/bellen naar ouders van kinderen tijdens de inwerkperiode, na de inwerkperiode eerst
onder begeleiding. Telefoongesprekken dienen altijd teruggekoppeld te worden naar een vaste Pedagogisch
Medewerker of begeleider
◆ Alleen openen of sluiten.
◆ Alleen op de groep staan (m.u.v. vakanties en ziekte van medewerkers), mits voor een korte periode en in strikt
overleg met de verantwoordelijke begeleider van de groep.
◆ Zelfstandig de groep draaien zonder een vast aanspreekpunt in de buurt.
◆ Alleen buiten spelen met de kinderen. Dit mag wel bij kinderen van 8 jaar en ouder.
◆ Medicijnen toedienen.
◆
Taken van de werkbegeleider:
◆ Werkt samen met de stagiair op een groep -Begeleidt de stagiair tijdens zijn stage
◆ Instrueert en begeleidt de stagiair bij de vorming van een visie op/over opvoeding en ontwikkeling.
Weet met welke opdrachten de stagiair bezig is. -Voert een voortgangsgesprek en tekent de uren van de
stagiair af
◆ Bewerkstelligt een zo optimaal mogelijke koppeling tussen theorie en praktijk.
◆ Zorgt ervoor dat de stagiair op de hoogte is van dit stagebeleid
◆ Beoordeelt de stagiair in de tussen-en eindevaluatie.
◆ Koopt een attentie voor de stagiair aan het einde van zin stageperiode.
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◆
◆
◆
◆

Signalerende rol voor ontwikkeling en voortgang van alle stagiaires
Weet wat er van een stagiair verwacht wordt als deze een opdracht uitvoert. zodat er gericht geobserveerd
en beoordeeld kan worden.
Observeert het handelen van de stagiair en geeft opbouwende feedback.
Schrijft gedurende de stage relevante, correcte zaken op met feedback.

7.3.5 Maatjes
Bij Kids Lodge maken wij tijdens de vakanties gebruik van maatjes. Deze maatjes ondersteunen onze
pedagogisch medewerkers tijdens de vakanties en zijn er voor de kinderen.
Werktijden: 9:45-16:30 uur. 14:00-14:30 uur pauze.
De maatjes beginnen de dag altijd met een overleg met de dag-verantwoordelijke. Tijdens dit overleg worden de
taken van die dag besproken. Taken die een maatje doet zijn o.a. :
Fruit snijden en drinken klaarzetten
Workshop mee draaien
Lunch klaarzetten en mee draaien
Lunch opruimen, afwassen, etc.
Eet- en drinkmoment klaar zetten
Workshop mee draaien
Eet- en drinkmoment klaarzetten/opruimen en T-shirts verzamelen om in de was te doen

7.4 Gastdocenten
Wij hebben veel eigen medewerkers in dienst die de activiteiten geven. Denk aan onze eigen muziek docent,
sport docenten en natuur professionals. Ook huren wij veel gastdocenten in als we het niet in eigen huis
hebben. Zij verzorgen een activiteit voor de kinderen en staan boventallig op de groep.
Op de babygroep 0 tot 2 jaar zijn er wekelijks muzikale activiteiten die onze muziekdocenten uitvoeren.
Op de 2+, 3+, verticale groepen en peuterklas organiseert een professional iedere dag een muziek-,
dans-, gym-, of natuuractiviteit. Zoals je ziet: we zijn actief!

7.5 Ondersteuning door andere volwassenen
Bij Kids Lodge zijn er, naast de pedagogisch geschoolde medewerkers, een huismeester, groepshulpen en
restaurantmedewerker die de pedagogisch medewerker in hun werkzaamheden ondersteunen.

7.6 VOG en continuescreening
Alle medewerkers, ook de ondersteunende medewerkers, zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG). Vanaf 2018 worden zij opgenomen in het persoonsregister.

7.7 Vervanging personeel bij ziekte
Onze medewerkers werken zoveel mogelijk op de eigen groep. Bij ziekte of vakanties, werken zij ook weleens op
een andere groep of krijgen ze een andere taak. Wij werken bewust niet met uitzendbureaus.
Een vast team is belangrijk! We vallen dus voor elkaar in als iemand niet kan werken en helpen elkaar.
Alle overhead medewerkers zijn in het bezit van een geldig diploma en kunnen bijspringen indien nodig.
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Hefbrug 4: opvang voor kinderen van 0 tot 5 jaar
De kinderen van het kinderdagverblijf worden opgevangen op de begane grond en de eerste verdieping van het
pand. Hefbrug 4 is de eerste kinderopvang in Nederland met een eigen zwembad! En er is meer! Wat dacht je van
een grote gymzaal, een danszaal, een survivalbaan, een grasveld geschikt voor alle sporten, een tuin van maar
liefst 5000m2, een eigen kinderboerderij én een natuurkeet met eigen moestuin. Bij elke workshop en vrij spel kan
je kind de stamgroep verlaten.
Dagopvang
Naam Groep

Leeftijds-opbouw

Maximum aantal
dagelijks op te
vangen kinderen

Aantal
pm-ers

De Beertjes

0-2 jaar

13

3

De Olifantjes

0-2 jaar

8

2

De Aapjes

0-2 jaar

13

3

De Girafjes

2-3 jaar

16

2

De panda’s

2-3 jaar

16

2

De 3+ groep

3 tot 4 jaar

16

2

De 3+ groep

3 tot 4 jaar

16

2

Peuterklas 1

2-4 jaar

16

2

Peuterklas 2

2-4 jaar

8

1
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Peuterklas Zevensprong Houten Geïndiceerde VVE-opvang Houten
Om een geïndiceerde VVE-plek af te nemen bij Kids Lodge geldt dat de peuter de VVE-groep minimaal vier dagdelen (van 4
uren) per week bezoekt. Ouders van een peuter waarvan het consultatiebureau een VVE indicatie heeft afgegeven kunnen
-ongeacht het recht op kinderopvangtoeslag- gebruik maken van:
1.
Het gecertificeerde VVE wat binnen de peuteropvang wordt aangeboden;
2.
Het extra dagdeel VVE-peuteropvang van 4 uur van de aanbieder die een VVE gecertificeerd programma aanbiedt.
3.
Het VVE ouderprogramma wat de aanbieder gericht aanbiedt op opvoeden en leesbevordering.
De openingstijden zijn van 08.30 uur tot 12.30 uur. Ouders zijn vrij om hun kind te brengen en te halen op het tijdstip dat
je het beste schikt. Om de dagprogramma’s zo goed mogelijk te kunnen volgen, vragen wij ouders hun kind het liefst om
08.30 uur te brengen en weer na 12.30 uur op te halen. Het werken aan VVE-doelen hebben wij verweven in ons dagritme.
Gedurende het ochtend dagdeel wordt er tussen 8.30 en 12.30 uur aan VVE gewerkt.
Naam groep

De stamgroepsruimte

Leeftijdsopbouw

Maximum aantal
dagelijks op te vangen
kinderen

Aantal
pm-ers

Peuterklas

2-4 jaar

16

2

1

BSO
Bij een lagere bezetting, kunnen groepen worden samengevoegd. Bij het samenvoegen streven
we ernaar dat er een vertrouwde pedagogisch medewerker van de groep aanwezig is.
We stellen ouders op de hoogte bij de intake dat dit kan gebeuren..
Naam groep

De stamgroepsruimte

Leeftijds-opbouw Maximum aantal dagelijks op te vangen
kinderen

Aantal pm-ers

Groep 1

De danszaal A

4 jaar

20

2

Groep 2

De danszaal B

4 jaar

20

2

Groep 3

De gymzaal A

5 jaar

20

2

Groep 4

De gymzaal B

5 jaar

20

2

Groep 5

De natuurkeet A

5 jaar

20

2

Groep 6

De natuurkeet B

5 jaar

10

1

Groep 7

Zwem NSO A

4-6 jaar

20

2

Groep 8

Zwem NSO B

4-6 jaar

20

2

Groep 9

Zwem NSO C

4-6 jaar

20

2

Scholen
We halen uit alle scholen in Houten kinderen op (27 locaties)
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Tuibrug 6: opvang voor kinderen van 6, 7 en 8 jaar
Deze locatie biedt zowel naschoolse opvang als dagopvang en heeft een mooie aangrenzende buitenruimte
met o.a. een zandbak en speeltoestellen. Bij vrij spel en activiteiten kan je kind de stamgroep verlaten.
Scholen
We halen uit alle scholen in Houten kinderen op (27 locaties)
Naam groep
(Kleur)

De stamgroepsruimte

Leeftijdsopbouw

maximum aantal
dagelijks op te
vangen kinderen

Aantal
pm-ers

Groep 1

A

6 jaar

20

2

Groep 2

B

6 jaar

20

2

Groep 3

C

6 jaar

20

2

Groep 4

D

7-8 jaar

24

2

Groep 5

E

7-8 jaar

24

2

Groep 6

F

7-8 jaar

24

2

Groep 7

G

7-8 jaar

24

2

Groep 8

H

7-8 jaar

24

2

Naam
stamgroep

De stamgroepsruimte

Leeftijdsopbouw

maximum aantal
dagelijks op te
vangen kinderen

Aantal
pm-ers

Koala’s

Tuibrug 6

0 -2 jaar

16

4

Leeuwtjes

Tuibrug 6

0-2 jaar

16

4

Zebra’s

Tuibrug 6

2 - 4 jaar

16

2

KDV
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Tuibrug 3:
Boven speelparadijs Ballorig hebben wij een fantastische opvang met o.a. een E-fit zone: een
interactieve gamehal! Verder is er een kinderkookcafé, een creatieve ruimte, theater oefenruimte met
discolichten en een eigen ‘schoonheidssalon’. Even chillen met een boekje kan hier heerlijk op de
banken. Bij elke workshop en vrij spel kan je kind de stamgroep verlaten.
BSO – Senior (9+)
Naam groep

De
stamgroepsruimte

Leeftijdsopbouw

Maximum aantal
dagelijks op te
vangen kinderen

Aantal
pm-ers

Groep 1

A

9+

12

1

Groep 2

B

9+

12

1

Groep 3

C

9+

12

1

Groep 4

D

9+

12

1

Groep 5

E

9+

12

1

Groep 6

F

9+

12

1

Groep 7

G

9+

12

1

Groep 8

H

9+

12

1

Scholen
Kinderen van alle scholen uit Houten komen naar deze locatie (27 scholen).
BSO + Houten
Naam groep

De
stamgroepsruimte

Leeftijdsopbouw

Maximum aantal
dagelijks op te
vangen kinderen

Aantal
pm-ers

Groep 1

A

4-13

11

1

Groep 2

B

4-13

11

1
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Bijlage 1:
Beschrijving van onze locaties

BSO IJsselstein
Kids Lodge is gevestigd in het moderne hockeypaviljoen van HCIJ. De locatie heeft met een eigen lounge, grote speelruimte,
buitenspeeltuin, hockey, handbal en voetbalkooi tal van mogelijkheden om zowel actief bezig te zijn als tot ontspanning te
komen.
Naam groep

De
stamgroepsruimte

Leeftijdsopbouw

Maximum aantal
dagelijks op te
vangen kinderen

Aantal
pm-ers

Groep 1

A

4-6 jaar

20

2

Groep 2

B

4-6 jaar

10

1

Groep 3

C

7-12 jaar

24

2

Groep 4

D

4-12 jaar

6

1

Naam groep

De
stamgroepsruimte

Leeftijdsopbouw

Maximum aantal
dagelijks op te
vangen kinderen

Aantal
pm-ers

Groep 1

A

4-13

11

1

Groep 2

B

4-13

11

1

BSO + IJsselstein
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Inrichting en materialen
De groepsruimte hebben wij ingericht zodat er volgends de VVE-methode in gewerkt kan worden. Een
geordende groepsruimte die kinderen prikkelt en uitnodigt om erin te willen spelen. Bij ieder thema verrijken wij
de speelleeromgeving met themamaterialen. Wij hebben een thematafel waarop het voor kinderen en ouders
zichtbaar is aan welk thema er gewerkt wordt.
Het pakket van Peuterplein waarmee wij werken bestaat uit gevarieerde materialen zoals prentenboeken, een
schootboek, themakaternen en de eigenwijze handpop Raai de Kraai.
Doorgaande ontwikkelingslijn naar de basisschool
De meeste kinderen stromen door naar de volgende basisscholen:
Agnesschool, De Torenuil, Wenteltrap, Nicholaasschool, De Tandem, OBS de Trekvogel en Fatimaschool.
Het VVE-programma Peuterplein waarmee Kids Lodge werkt, sluit aan op de SLO-doelen van de basisschool.
De organisatie is aangesloten bij het coördinatoren overleg met deze scholen. Kids Lodge levert een grote
inspanning om te bereiken dat er aan alle basisscholen een warme overdracht gedaan wordt. Hiervoor is de
bereidheid van de basisschool wel bepalend of wij dit doel kunnen bereiken.
Er is 4 keer per jaar contact tussen de senior pedagogisch medewerkers van de VVE-groepen in samenwerking
met de HBO’er als VVE-coach en de IB-er van de basisscholen. Samen wordt er bekeken of er de komende 3
maanden kinderen door zullen stromen en indien er kinderen doorstromen, wordt er een gesprek ingepland voor
een warme overdracht.
Kids Lodge heeft in de plaatsingsovereenkomst opgenomen dat ouders toestemming geven voor een overdracht
aan de basisschool. Kids Lodge werkt met een digitaal overdracht systeem. Dit digitale overdracht systeem
voorkomt verlies van kennis. Het scheelt veel tijd en geeft beter inzicht in de kwaliteiten van een kind. Zo
zorgen wij ervoor dat een kind terecht komt op een basisschool die goed weet wat hij of zij nodig heeft. De
ontwikkelingslijn wordt niet meer onderbroken en talenten kunnen beter worden benut.
Geïndiceerde VVE-opvang en minimale deelname aan het VVE programma
Kinderen die gebruik maken van geïndiceerde VVE opvang, ontvangen vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar
oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen, gemiddeld 16 uur per week.
Dit kunnen wij bieden door deze kinderen minimaal 4 dagdelen VVE af te laten nemen.
De openingstijden zijn van 08.30 uur tot 12.30 uur. Ouders zijn vrij om hun kind te brengen en te halen op het
tijdstip dat je het beste schikt.
Om de dagprogramma’s zo goed mogelijk te kunnen volgen, vragen wij ouders hun kind het liefst om 8.30 uur te
brengen en weer na 12.30 uur op te halen. Bij de peuteropvang zijn de brengtijden tussen 08.30 en 09.00 uur. En
de haaltijden tussen 11.30 en 12.00 uur.
Het werken aan VVE-doelen hebben wij verweven in ons dagritme.
Naam groep

De
stamgroepsruimte

Leeftijdsopbouw

Maximum aantal
dagelijks op te
vangen kinderen

Aantal
pm-ers

Groep 1

A

2-4 jaar

16

2
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Bijlage 2: De verschillende
dagritmes van Kids Lodge

Bijlage 2 De verschillende dagritmes van Kids Lodge
Bij baby’s tot 1 jaar volgen we het ritme van thuis.
Dagritme babygroep 1- 2 jaar
7.30 - 8.30 uur
Inloop
- mondelinge overdracht met ouder/ verzorger
8.45 - 10.00 uur

Eten & drinken
- fruit eten en water drinken

10.00 -11.30 uur

- Activiteit
- Slapen

11.30 - 12.15 uur

Eten & drinken
- lunch

12.30 - 14.30 uur

- Activiteit
- Slapen

14.30 - 15.30 uur

Eten & drinken
- tussendoortje
- slapen

15.30 - 16.30 uur

- Activiteit
- Slapen

16.30 - 17.15 uur

Eten & drinken
- tussendoortje
- groentehap

17.15 - 18.30 uur

Ophaalmoment
- mondelinge overdracht met ouder/ verzorger
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Bijlage 2: De verschillende
dagritmes van Kids Lodge

Dagritme 2+ groep
7.30 - 9.30 uur

Inloop

9.15-9.45 uur

Eten & drinken
-fruit eten en water drinken

10.00-11.00 uur

Workshop

11.30-12.00 uur

Eten & drinken
-lunch

12.00-15.00 uur

- Activiteit
- Slapen

15.00 - 15.30 uur

Eten & drinken
- rauwkost

15.30 -16.45 uur

- Activiteit

16.45-17.15 uur

- Eetclub (ma, di en do) (op aanvraag)

16.30-17.00 uur

- Eetclub (wo en vr) (op aanvraag)

17.00-17.15 uur

Eten & drinken
- tussendoortje

17.15 - 18.30 uur

Ophaalmoment
- mondelinge overdracht met ouder/verzorger
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Bijlage 2: De verschillende
dagritmes van Kids Lodge

Dagritme 3+ groep
7.30 - 9.30 uur

Inloop

09.30 -10.00 uur

Kring

10.00 - 10.15 uur

Eten & drinken
-fruit eten en water drinken

10.15 - 12.00 uur

- Workshop
- Keuzebord

12.00-12.30 uur

Eten & drinken
- lunch

12.30-15.00 uur

- Activiteit
- Slapen

15.00 - 15.30 uur

Eten & drinken
- rauwkost

15.30 -16.45 uur

- Activiteit

16.45-17.15 uur

- Eetclub (ma, di en do) (op aanvraag)

16.30-17.00 uur

- Eetclub (wo en vr) (op aanvraag)

17.00-17.15 uur

Eten & drinken
- tussendoortje

17.15 - 18.30 uur

Ophaalmoment
- mondelinge overdracht met ouder/verzorger
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Bijlage 2: De verschillende
dagritmes van Kids Lodge

Dagritme Peuterklas 2 tot 4 jaar

8.30 - 9.00 uur

Inloop
- mondelinge overdracht met ouder/verzorger

9.00 - 9.30 uur

Kring

9.30 -10.00 uur

Workshop

10.00-10.30 uur

Eten & drinken
- fruit eten

10.30 - 11.45 uur

Activiteit

11.45 - 12.00 uur

Gezamelijke afsluiting

12.00-14.00 uur

Verlengde peuterklas (op aanvraag)
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Bijlage 2: De verschillende
dagritmes van Kids Lodge

Dagritme BSO Mini’s 4-6 jaar.
Kids Lodge biedt een breed aanbod en niet alleen na schooltijd. Buitenschoolse opvang is een voorziening voor kinderen
in de basisschoolleeftijd (4 tot circa 12 jaar). Hieronder verstaat Kids Lodge: alle vormen van opvang buiten schooltijd,
opvang tijdens studiedagen van leerkrachten en in de schoolvakanties.
Per locatie verschilt het dagritme. Dit door de leeftijden van de kinderen
Maandag, dinsdag en donderdag

14.30-16.00 uur

Inloop
- eten & drinken
- vrij spelen

16.00-16.15 uur

Eten & drinken
- tussendoortje

16.15-17.00 uur

Workshops

17.00-17.15 uur

Eten & drinken
- tussendoortje

17.00-17.30 uur

Eetclub (op aanvraag)

17.15-18.30 uur

Ophaalmoment
- mondelinge overdracht met ouder/verzorger
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Bijlage 2: De verschillende
dagritmes van Kids Lodge

Dagritme BSO Mini’s 4-6 jaar.
Kids Lodge biedt een breed aanbod en niet alleen na schooltijd. Buitenschoolse opvang is een voorziening voor kinderen
in de basisschoolleeftijd (4 tot circa 12 jaar). Hieronder verstaat Kids Lodge: alle vormen van opvang buiten schooltijd,
opvang tijdens studiedagen van leerkrachten en in de schoolvakanties.
Per locatie verschilt het dagritme. Dit door de leeftijden van de kinderen

Woensdag en vrijdag Mini’s

12.0 0-12.30 uur

Inloop (lange nso dag)
- eten & drinken
- vrij spelen

12.45 - 13.15 uur

Eten & drinken
- lunch

13.15-14.45 uur

Vrij spelen

14.30 - 15.00 uur

Inloop (korte nso dag)
- eten & drinken
- vrij spelen

15.00-15.15 uur

Eten & drinken
- tussendoortje

15.15-16.30 uur

Workshop

16.30-16.45 uur

Eten & drinken
- tussendoortje

16.30-17.00 uur

Eetclub (op aanvraag)

16.45-18.30 uur

Ophaalmoment
- mondelinge overdracht met ouder/verzorger
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Bijlage 2: De verschillende
dagritmes van Kids Lodge

Studie- of vakantiedag 4-13 jaar
7.30-10.00 uur

Inloop
-kinderen komen binnen en gaan vrij
spelen

9.45-10.00 uur

Tafelmoment
-drinken & fruit eten
-tafelgesprek

10.00-11.30 uur

Activiteitentijd
-workshops en activiteiten

11.30-12.00 uur

Vrij spelen

12.00-13.00 uur

Lunch
-broodmaaltijd met alle kinderen

13.00-14.00 uur

Vrij spelen

14.00-14.30 uur

Tafelmoment
-tafelgesprek
-drinken & tussendoortje

14.30-16.00 uur

Activiteitentijd
-workshops en activiteiten

16.00-16.30 uur

Tafelmoment
-tafelgesprek
-drinken & tussendoortje

16.30-18.30 uur

Ophaalmoment
-vrij spel
-ophaalmoment ouders
-overdracht met ouders

17.00-17.15 uur

Eten & drinken
-tafelgesprek
-drinken & tussendoortje

17.15-18.30 uur

Eetclub (optioneel)
-warme maaltijd in ons restaurant
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Bijlage 2: De verschillende
dagritmes van Kids Lodge

Maandag, dinsdag en donderdag Junior/Senior
14.15-15.45 uur

-Binnenkomst en aftekenmoment
-Kinderen lopen zelfstandig naar hun eigen kluisje en
bergen hun spullen op
-Drink- en gezond eet moment voor alle kinderen
-Alle kinderen kiezen wat zij willen doen op het keuzebord.

15.30-15.45 uur

Gezamenlijk moment met mentor van eigen groep

15.45-16.00 uur

Verzamelen in de workshop groepen

16.00-17.30 uur

Workshop

17.00-17.15 uur

-Eet en drink moment in de workshop groep
-Vanaf 17 uur staat er iemand bij de deur die de kinderen
aftekent die naar huis gaan. Om 17.30 zijn
alle workshops afgelopen.

17.00-17.30 uur

Eetclub (optioneel)

17:30-18:30 uur

-Kinderen kiezen zelf waar zij willen spelen en
plaatsen hun naamkaartje op het keuze bord.
-Er zijn een twee of drietal begeleide activiteiten
te doen waar zij uit kunnen kiezen.
- Om 18:00 uur zijn alle kinderen in de middenruimte. -Kinderen gaan
zelfstandig naar huis of worden opgehaald. -Thuisbrengservice

Blz.49

Bijlage 2: De verschillende
dagritmes van Kids Lodge

Woensdag en vrijdag Junior/Senior
12.00-12.45 uur

-Binnenkomst en aftekenmoment
-Kinderen lopen zelfstandig naar hun eigen
kluisje en bergen hun spullen op -Kinderen
kiezen een activiteit aan de hand van het
keuzebord

12.45-13.15 uur

-Aftekenmoment
-Lunch

13.15-14.15 uur

Workshop

14.15-15.00 uur

Kinderen kiezen een activiteit aan de hand
van het keuzebord

15.00-15.15 uur

-Aftekenmoment
-Tafelgesprek
-Eten & drinken 1

15.15-16.30 uur

Workshop

16.30-16.45 uur

-Aftekenmoment
-Tafelgesprek
-Eten & drinken 2
-Eetclub (optioneel)

17.00-18.30 uur

-Kinderen kiezen een activiteit aan
de hand van het keuzebord
-Ophaalmoment ouders
-Thuisbrengservice

Voorschoolse opvang 4-12 jaar
7.30 uur

Binnenkomst en aftekenmoment

7.30-8.00 uur

Ontbijt (optioneel) en daarna activiteit of vrij spelen

8.00-8.15 uur

Vertrek naar scholen (brengservice)
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Bijlage 2: De verschillende
dagritmes van Kids Lodge
Dagritme BSO+
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Bijlage 2: De verschillende
dagritmes van Kids Lodge
Hieronder staat een concrete beschrijving van de wijze waarop bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind
of problemen worden gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere
ondersteuning.
FASE 1 Oriëntatie op overstappen: het kind in beeld brengen
De BSO + streeft er naar om tenminste twee maal per jaar expliciet naar ieder kind te kijken vanuit zijn/haar
ontwikkelingsperspectief. Idealiter is het kind continu in beeld en zijn er meer momenten per jaar waarin
expliciet de vraag rijst: wat heeft dit kind nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen? En: is de BSO + nog de
beste omgeving voor dit kind om zijn ontwikkeling optimaal te faciliteren? Om een breed beeld van een kind te
krijgen, wordt er allereerst op verschillende manieren meer informatie over het eventueel vastlopen of stagneren
van de ontwikkeling van het kind verkregen. (observaties, gesprekken met het kind, gesprekken met de ouders),
ook wordt er gekeken naar het gedrag van het kind binnen verschillende situaties (thuis, op school, op de BSO+)
met verschillende factoren (PM’ers, leerkracht, ouders, het kind zelf, externen) gekeken. Op deze manier wordt er
zo goed mogelijk gekeken naar de oorzaak van het vastlopen of stagneren van het kind binnen de BSO+ groep.
De pedagogisch medewerker vraagt/krijgt hierin ondersteuning van de pedagogisch coach van KidsLodge en/
of de orthopedagoog vanuit De Jonge Ontdekker.
FASE 2 Oriëntatie op overstappen: het inzetten van extra ondersteuning op de werkvloer
Wanneer de oorzaak van de stagnatie van een kind binnen de BSO + door de betrokkenen in kaart is gebracht,
wordt er in overleg met de pedagogisch coach en eventueel de orthopedagoog advies ingewonnen over een
specifiek plan van aanpak voor het betreffende kind en de pedagogisch medewerker. Er wordt gekeken of er
door middel van extra ondersteuning (in de vorm van een plan van aanpak of extra begeleiding op de groep)
het gedrag omgebogen kan worden en er verbetering zichtbaar is. Wanneer er binnen de afgesproken tijd geen
verbetering zichtbaar is, worden ouders / verzorgers opnieuw uitgenodigd voor een evaluatiegesprek.
FASE 3 Oriëntatie op overstappen: het inzetten van extra ondersteuning in het systeem
Gedurende het evaluatiegesprek met ouders wordt besproken dat de ondersteuning vanuit de BSO+ niet
toereikend is voor het kind en er een extra zorg- of ondersteuningsbehoefte is. Samen met de ouders wordt
vervolgens een route uitgestippeld en de mogelijkheid geboden om met de orthopedagoog vanuit De Jonge
Ontdekker in gesprek te gaan over de te nemen vervolgstappen. De route is als volgt:
1. BSO+ informeert ouders, pedagogisch coach en orthopedagoog over stagnatie
2. BSO+ vraagt vanuit ouders meer informatie over de voortgang van het kind binnen verschillende situaties
3. BSO+ stelt in samenspraak met pedagogisch coach en orthopedagoog een plan van aanpak op
4. BSO+ voert, in samenspraak met ouders, het plan van aanpak uit
5. BSO+ evalueert de voortgang van het plan van aanpak met pedagogisch coach/orthopedagoog en ouders
6. Er wordt besloten:
a. Het kind continuëert binnen de BSO+
b. Het kind beëindigt de BSO+
In dit geval worden met ouders de door de BSO+ geadviseerde vervolgstappen besproken. Deze bestaat uit
het organiseren van hulp en advies en een aanmelding bij het lokaal sociaal team. Ouders mogen tijdens dit
proces te allen tijde steun advies verwachten vanuit de BSO+. Eventueel kan er in samenspraak met het Sociaal
Team hulp worden georganiseerd. Wanneer het wenselijk dat dit op het gebied van een passende naschoolse
begeleidingsplek kan het kind worden aangemeld bij De Jonge Ontdekker.
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Bijlage 3:
Algemene voorwaarden

per 1-1-2020
Dagopvang (0-4 jaar)
Ruildagen
•

Ruilaanvragen kunnen tot drie dagen van tevoren via de app worden aangevraagd.

•

Wanneer u een dag wilt ruilen kan dat 30 dagen voor de ruildag, of 45 dagen na de ruildag. Bv: 30
januari ruilen naar uiterlijk 15 maart, of 30 januari ruilen naar 1 januari. De aanvraag dient dan vóór 27
januari ingediend te worden.

•

Halve dagen kunnen niet geruild worden naar hele dagen.

Extra dag(en)
•

Extra aanvragen kunnen tot drie dagen van tevoren via de app worden aangevraagd Daarna graag
via de mail (info@kidslodge.nl).

•

Extra eetclub aanvragen kunnen tot zeven dagen van tevoren worden aangevraagd via de app.

(Kosteloos) Annuleren van extra dagen
•

Kosteloos annuleren van extra dagen is mogelijk tot drie dagen van tevoren. Hierna wordt de dag in
rekening gebracht.

•

Kosteloos annuleren van vakantie-, studie- en stakingsdagen is mogelijk tot drie dagen van tevoren.
Hierna vervalt het tegoed of wordt de dag in rekening gebracht.

Afmelden bij afwezigheid
•

Afmelden kan tot 08:30 uur via de app. Daarna kunt u uw kinderen telefonisch afmelden. Is uw kind
om 09:30 uur nog niet binnen? Dan nemen wij telefonisch contact met u op om de afwezigheid van uw
kind te controleren.

•

Opvangdagen die afgemeld worden op de dag zelf (bijvoorbeeld i.v.m. ziekte), kunnen niet worden
geruild of worden als tegoed worden ingezet.

•

Heeft u een eetclubcontract? Dan kun je de ‘warme maaltijd’ afmelden via de app. Voor een
afgemelde maaltijd krijg je geen tegoed en kan niet geruild worden.
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Bijlage 3:
Algemene voorwaarden

per 1-1-2020
Naschoolse opvang (4-12 jaar) (NSO)
Vakantiepakket
Met het nieuwe vakantiebeleid krijgt u meer vrijheid om alle vakanties zelf te mogen indelen gedurende
het hele jaar. Alle dagen zijn vrij inzetbaar in alle vakanties en alle studiedagen en stakingsdagen.
Het aantal tegoeddagen dat u krijgt is gekoppeld aan uw pakket, dus per opvangdag is dit 6, 9 of 13
tegoeddagen per schooljaar.
Algemeen
•

De vakantiedagen worden jaarlijks toegekend met ingang van een nieuw schooljaar

Startdatum 01-

09 t/m eindatum 31-08.
•

Openstaand tegoed kan niet worden meegenomen naar het nieuwe schooljaar en komt te vervallen
op 31-08. Extra vakantiedagen zijn altijd aan te vragen via de app.

•

Het wijzigen van uw contract voor wat betreft vakantiepakket kan alleen per ieder nieuw schooljaar,
vóór 31 juli.

•

Aanvragen van vakantiedagen kan via de app.

Vakantiedagen
•

Aanvragen van vakantiedagen kan via de app, tot 14 dagen vóór de desbetreffende vakantiedag.
Daarna uitsluitend via facturatie en mits er plek is.

Studiedagen en stakingsdagen
•

Aanvragen van studiedagen en stakingsdagen kan via de app, tot drie dagen vóór de desbetreffende
studiedag/stakingsdag. Daarna uitsluitend via facturatie en mits er plek is.

•

U kunt kiezen om de studiedag/stakingsdag te betalen met een tegoed of via factuur.

Feestdagen tegoed
•

Voor nationale feestdagen ontvangt u geen tegoed. U kunt deze dagen ook niet ruilen.
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Bijlage 3:
Algemene voorwaarden

per 1-1-2020
Naschoolse opvang (4-12 jaar)
Extra dagen aanvragen NSO
•

Extra NSO dagen kunnen tot 08.30 uur dezelfde dag worden aangevraagd via de app.

•

Extra NSO dagen kunnen tot 60 dagen vooruit worden aangevraagd via de app.

•

Extra VSO dagen kunnen tot drie dagen van te voren worden aangevraagd via de app.

•

Extra aanvragen voor de eetclub kunnen tot zeven dagen van te voren worden aangevraagd via de
app.

Annuleren van extra dagen
•

Kosteloos annuleren van extra dagen is mogelijk tot drie dagen voor de goedgekeurde plaatsingsdag.
Hierna wordt de dag in rekening gebracht.

Afmelden bij afwezigheid
•

Een afmelding kan via de app tot 08:30 uur. Daarna verzoeken we om direct telefonisch met Kids
Lodge contact op te nemen via 030 6361062.

Ruildagen
•

Ruilaanvragen kunnen tot drie dagen van tevoren in de app.

•

Wanneer u een dag wilt ruilen kan dat 30 dagen voor de ruildag, of 45 dagen na de ruildag. Bv: 30
januari ruilen naar uiterlijk 15 maart, of 30 januari ruilen naar 1 januari. De aanvraag dient dan vóór 27
januari ingediend te worden.

•

Bij het ruilen van een een korte NSO middag naar een lange NSO middag, worden er kosten in
rekening gebracht.
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