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Inleiding 
Voor u ligt de informatiefolder van Klein maar dapper, een dagopvang opgericht door 
Dominique Reincke en Simone Luneburg. 
Samen zijn wij de oprichters van Klein maar dapper en bieden wij kinderdagopvang en 
peuteronderwijs gecombineerd voor kinderen van 2-4 jaar. 
Zoals u kunt lezen verzorgen wij niet alleen dagopvang, maar ook peuteronderwijs. Een 
unieke combinatie, waarbij u de voordelen geniet van beide soorten opvang. 
Hierbij zullen de lessen verzorgd worden door HBO opgeleide, lesbevoegde medewerkers.   
Deze folder geeft verkort weer wat er in het pedagogisch beleids- en werkplan te lezen is en 
geeft een beeld van de mogelijkheden die wij bieden voor uw kind. 
 
Missie 
Peuters dienen in een warme omgeving opgevangen te worden. Wanneer dit het geval is zal 
een kind emotioneel vrij worden, zelfvertrouwen krijgen en nieuwsgierigheid ontwikkelen. Dit 
zijn de drie basisvaardigheden die een kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen 
op allerlei vlakken. Bij ons staat een goed pedagogisch klimaat en plezier in leren voorop. 
 
Voordeel voor ouders 
Buiten de lessen die de kinderen in de ochtend krijgen (zoals bij de reguliere 
peuterspeelzaal), bieden wij hiernaast opvang tot het eind van de werkdag van de ouder 
(zoals bij de crèche). 
Er is dus een stabiele plek voor het kind. Bovendien is het prettig voor de ouders dat zij geen 
keuze hoeven te maken tussen opvang of peuterspeelzaal. 
Het is dus een combinatie waarbij de voordelen van beide soorten opvang samen komen. 
 
Openingstijden 
Vanwege het feit dat we gebonden zijn aan lessen die in de ochtend gegeven worden is er een 
inlooptijd tussen 07:30 uur en 09:00 uur. 
Ophalen kan tussen 15:30 uur en 18:00 uur. 
Ouders die onregelmatige werktijden of –dagen hebben moeten een maand vooraf het rooster 
inleveren, met daarin aangegeven op welke dagen zij opvang voor hun kind bij ons willen 
inplannen. Op die manier kunnen wij een planning maken. 
Tevens is het mogelijk om vaste dagen af te spreken met ouders die vaste dagen werken. Dit 
zullen wij dan vastleggen in een schriftelijk contract. Mocht u uw kind een keer eerder op 
willen halen dan gepland, dan is dat mogelijk, maar betaalt u wel het aantal uur dat in het 
contract is vastgelegd. 
 
Vooral gericht op taalonderwijs 
We willen ons voornamelijk richten op de taalontwikkeling van de peuter. Het gaat hierbij om 
de uitbreiding van de passieve en actieve woordenschat. Reden hiervoor is dat kinderen die 
onvoldoende taal beheersen zich minder goed kunnen uiten. Hierdoor kan frustratie ontstaan. 
Wij streven ernaar de basis te leggen om de doorstroom naar het basisonderwijs zo goed 
mogelijk te laten verlopen. 
 
Nauwe samenwerking met het basisonderwijs 
Klein maar dapper streeft ernaar om, ook bij uitbreiding, alle locaties onder te brengen 
binnen een basisschool. Omdat wij nauw samenwerken met het onderwijs en dezelfde 
doelen nastreven, willen we de lijnen met het onderwijs kort houden. Dit komt alleen 
maar ten goede van het kind. Voor u als ouder is het ook prettig.  
 
Er zijn voordelen te noemen voor het maken van de keus om uw kind naar de 
basisschool te sturen waarbinnen hij of zij ook de dagopvang en peuteropvang 
gecombineerd heeft gevolgd.  
Toch is het van belang om de juiste afwegingen te maken bij het kiezen van een 
basisschool. U en uw kind moeten er een goed gevoel bij hebben! Wij zullen u hierin dan 
ook volledig steunen. Bij de keus voor een andere basisschool zal er een goede en 



 

duidelijke overdracht vanuit Klein maar dapper naar de desbetreffende basisschool 
plaatsvinden. 
 
Startblokken van Basisontwikkeling 
De lessen die worden gegeven, worden opgebouwd rondom de Startblokken van 
Basisontwikkeling.   
Met Startblokken van Basisontwikkeling nemen kinderen deel aan spelactiviteiten en 
verkennen interessante actuele thema's. Het is een doelgerichte aanpak die aansluit bij wat 
de meeste jonge kinderen zelf willen: 'groot zijn', meedoen aan de wereld om zich heen en 
natuurlijk veel leren en nieuwsgierig blijven. De leerkrachten zijn betrokken deelnemers en 
geven bewust sturing aan leer- en ontwikkelingsprocessen. Brede ontwikkeling staat daarbij 
voorop. Sociaal competent handelen, taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en 
persoonlijke zelfstandigheid versterken elkaar. 
 
Overdracht naar de basisschool 
Om goed te kunnen monitoren hoe het kind zich ontwikkelt, maken we gebruik van het 
ontwikkelingsvolgmodel (OVM)van Memelink. Hierbij wordt door middel van observaties de 
ontwikkeling in kaart gebracht.  
Onze bevindingen worden met de ouders of verzorgers besproken en tevens, met uw 
goedkeuren, met de basisschool waar uw kind hierna verder onderwijs zal volgen. 
Ontwikkelingen die bij de overdracht besproken worden zijn: 

- Sociaal-emotionele ontwikkeling 
- Redzaamheid 
- Speel / werkgedrag 
- Taal / spraakontwikkeling 
- Motorische ontwikkeling  
- Gezondheid 

 
Dit ontwikkelingsvolgmodel zal ingevuld worden wanneer uw kind 2 jaar en 9 maanden, 
3 jaar en 3 maanden en 3 jaar en 9 maanden is, mits uw kind dan minimaal 3 maanden 
Klein maar dapper bezoekt.  
Verder wordt er bij 3 jaar en 3 maanden en bij 3 jaar en 9 maanden de Cito rekenen en 
Cito taal voor peuters afgenomen. Deze dienen als ondersteuning van het OVM. Wanneer 
de observatie en de toets ver uit elkaar liggen zal er gekeken worden waar dit aan kan 
liggen en daarop worden ingespeeld. 
 
Groepsindeling 
De groepsgrootte moet zodanig zijn dat de kinderen voldoende ruimte hebben om zich zo 
optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Mede hierom is een maximum van 12-14 leerlingen 
per groep vastgesteld. Dit verschilt per week. Daarbij zijn altijd tenminste twee volwassenen 
aanwezig. Hierbij gaat het om twee professionele krachten waarvan minimaal één HBO 
opgeleid is en lesbevoegd en er zal iemand aanwezig zijn met minimaal een MBO3 opleiding 
die ondersteuning in de klas biedt.  
De ene kracht werkt van 07:30 uur tot 16:30 uur en de andere kracht van 09:00-18:00 
uur. Hier wordt in principe nooit van afgeweken. 
 
Wanneer, in een uitzonderingssituatie of aan het begin of einde van de dag, geen twee 
leidsters op de groep aanwezig zijn, hebben wij ondersteuning van de leerkrachten op 
school. Gezien het feit dat de leerkrachten van de basisschool reeds om 07:30 uur 
aanwezig zijn, is er altijd iemand aanwezig om in te springen in een noodsituatie. 
Om hiervan niet afhankelijk te zijn hebben wij de volgende afspraak: Na schooltijd, of op 
een locatie waar geen voorschoolse opvang is, kunnen de personeelsleden die in de buurt 
wonen en in principe binnen korte tijd op de locatie kunnen zijn, gebeld worden indien 
nodig.   
 
Stagiaires 
Binnen Klein maar dapper vinden wij het belangrijk om stagiaires op te leiden tot goede 
beroepskrachten. Deze stagiaires volgen de opleiding PM niveau 3 of 4. Zij krijgen de ruimte 



 

om hun stageopdrachten uit te voeren. Ook kan het voorkomen dat ze aanwezig zijn bij 
oudergesprekken.  
De stagiaires zijn altijd extra op de groep aanwezig. Ze worden dus niet formatief ingezet.  
 
Dagindeling 
Het is heel belangrijk om een vaste dagindeling te hebben. Hierdoor voelen kinderen zich 
veilig. Om deze dagindeling zo goed mogelijk te kunnen blijven volgen is het van belang 
dat het wegbrengen en ophalen geen storende factor wordt. Om dit te realiseren is 
ervoor gekozen een inloop- en ophaalperiode in te zetten. Hierdoor kan tussen 09:00 en 
15:30 goed les gegeven worden, kunnen de dagelijkse rituelen gevolgd worden en 
worden de kinderen die slapen niet gestoord door ouders die hun kind eerder ophalen. 
 
De dagindeling is als volgt opgebouwd: 
 
Kinderen ontbijten thuis. 
Inlooptijd tussen 07:30 uur en 08:30 uur, dus vrij spelen voor de kinderen.  Tijdens 
de inloop is er tijd voor de ouders om bijzonderheden door te nemen met de 
beroepskracht.  
08:30-09:00 – Begeleid spelen 
09:00 uur – 09:15 uur Peuteryoga 
09:15 uur – 10:00 uur Begeleid spelen 
Iedere 4-6 weken geldt een thema. Aan dit thema worden spelactiviteiten en activiteiten 
in de kleine kring gekoppeld. Activiteiten in de kleine kring zijn reken- en/of 
taalactiviteiten, aangepast aan leeftijd en cognitieve vaardigheden van het kind. Eén 
leerkracht richt zich op de reken- en taalactiviteit in de kleine kring. De leidster begeleidt 
de kinderen die op dat moment zelfstandig spelen. Denk hierbij aan meespelen in de 
spelhoek, die volledig naar het thema wordt ingericht, maar ook waar nodig hulp bieden 
bij het maken van puzzels, tekenen / verven, bouwen, lezen in de leeshoek, etc. Hierna 
ruimen we gezamenlijk op. 
10:00 uur – 10:15 uur Tijd voor fruit en wat te drinken 
Plaspauze: iedereen probeert te plassen op het toilet. Kinderen met luier worden 
verschoond, indien nodig uiteraard eerder. 
10:15 uur – 11:00 uur Buitenspelen/ Gym*  
Afhankelijk van het weer. 
11:00 uur – 11:45 uur Begeleid spelen 
Zie 09.15 uur – 10.15 uur. Afwijkend is dat er nu geen activiteiten zijn in de kleine kring 
zijn, maar in plaats hiervan de mogelijkheid om te knutselen. 
11:45 – 12:00 Voorlezen/ muziek 
We lezen de gehele groep voor uit een prentenboek of zingen en maken muziek 
gekoppeld aan het op dat moment geldende thema. 
12:00 uur – 12:30 uur Lunch 
We lunchen gezamenlijk, op kosten van de opvang. 
De lunch zal bestaan uit brood en hartig en zoet beleg. Hierbij wordt melk of karnemelk 
gedronken. Allergieën worden door de ouders bij ons aangegeven, zodat wij hiermee 
rekening kunnen houden. 
Plaspauze: iedereen probeert te plassen op het toilet. Kinderen met luier worden 
verschoond, indien nodig uiteraard eerder. 
12:30 uur – 15:00 uur Slaaptijd of middagprogramma 
Kinderen die nog slapen zullen in deze tijd op bed worden gelegd. We hebben hiervoor 
bedjes, lakentjes en dekens in bezit. De bedjes worden verdeeld in het lokaal neergezet 
en de ruimte wordt donker gemaakt middels verduisterende rolgordijnen. De bedjes 
worden opgemaakt met beddengoed dat dagelijks wordt verschoond. 
Het middagprogramma is vrij in te vullen, afhankelijk van het weer en de gesteldheid van 
de kinderen. Mogelijkheden zijn: buitenspelen, vrij spelen binnen, activiteiten in de 
gymzaal, tv kijken (wanneer dit uitsluit bij het thema waar aan gewerkt wordt). 



 

De oudere kinderen (3,5-4 jaar) krijgen een taalles die gekoppeld is aan het thema. De 
les die gegeven wordt, sluit goed aan op de manier waarop in de onderbouw van de 
basisschool gewerkt wordt.  
15:00 uur Kinderen die nog slapen worden rustig wakker gemaakt  
15:15 uur – 15:30 uur Tijd voor een koekje en wat te drinken 
Plaspauze: iedereen probeert te plassen op het toilet. Kinderen met luier worden 
verschoond, indien nodig uiteraard eerder. 
Ophalen kan tussen 15:30 uur en 18:00 uur.  
Bijzonderheden van de dag worden bij het ophalen met de ouders besproken. 
Voor de kinderen die na 15:30 uur worden opgehaald geldt dat zij nog kunnen 
buitenspelen of vrij binnen kunnen spelen. 
Rond 16:30 uur eten we met de kinderen die er nog zijn een stuk fruit of bijvoorbeeld 
een plak ontbijtkoek en drinken we siroop of thee. Hierna laten we de kinderen nog even 
plassen en ruimen we gezamenlijk de ‘grote’ dingen op. ‘Kleine’ activiteiten kunnen 
natuurlijk tot 18:00 uur gedaan worden. 
 
* Gymmen doen wij in het gymlokaal van de kleuters. Hier kunnen we gebruik maken 
van klimtoestellen en hebben wij de ruimte voor diverse klim-, klauter- en spellessen. De 
leerkrachten zijn bevoegd om bewegingsonderwijs te geven. 
 
Dagindeling halve dagopvang 
De dagindeling is als volgt opgebouwd. Zie hoofdstuk 2.3 voor uitleg over de inhoud van 
de activiteiten):  
  
Kinderen ontbijten thuis.  
09:00-09:10 vrij spelen voor de kinderen. Tijdens de inloop is er tijd voor de ouders 
om bijzonderheden door te nemen met de beroepskracht en samen met uw kind even 
te spelen en afscheid te nemen.  
09:10-09:30 – Peuteryoga 
09:30 uur – 10:00 uur Begeleid spelen  
10:00 uur – 10:15 uur Tijd voor koekje en wat te drinken  
10:15 uur – 11:00 uur Buitenspelen/ Gym  Afhankelijk van het weer.  
11:00 uur – 11:15 uur Kringactiviteit 
11:15 – 12:00 Begeleid spelen 
12:00 uur – 12:15 uur Interactief voorlezen 
12:15-13:00 Lunch en de dag evalueren 
We lunchen gezamenlijk, op kosten van de opvang.  
De lunch zal bestaan uit brood en hartig en zoet beleg. Hierbij wordt melk of water 
gedronken. Allergieën worden door de ouders bij ons aangegeven, zodat wij hiermee 
rekening kunnen houden.  
 
 
Veiligheid en hygiëne in de groep 
Klein maar dapper hanteert de normen van de GGD. Deze instantie begeleidt ons hierbij. 
De begeleiding vindt plaats door middel van advisering over en evaluatie van de 
omstandigheden op deze locatie. Minimaal eens in het jaar zal er onaangekondigd 
iemand van de GGD langskomen voor een controle. Bij de beoordeling wordt een 
checklist gebruikt. Deze is in te zien op de locatie. Deze checklist wordt de risico 
inventarisatie genoemd. Klein maar dapper voert deze risico inventarisatie bij opening 
van een locatie uit en evalueert deze ieder kwartaal zodat deze up to date blijft en we 
alert blijven op eventuele risico’s.  
Naast alle andere veiligheidsmaatregelen die we hebben getroffen, is er de intentie om 
een paar keer per jaar met de peuters een brandalarm te oefenen. We willen ze leren om 
in geval van nood zo snel en rustig mogelijk naar buiten te komen. 
Ouders moeten vooraf bij de leidster melden wanneer het kind wordt opgehaald door een 
‘vreemde’. 



 

Daarnaast is sinds 1 juli 2013 het ‘Vier ogen principe’ van kracht. Dit houdt in dat er te 
allen tijde een andere volwassene mee moet kunnen kijken op de groep. Bij Klein maar 
dapper is hier al een groot deel van de dag rekening mee gehouden, omdat dagelijks 
twee leidsters op de groep staan. 
Echter, van 07:30 – 09:00 uur staat de ene leidster alleen op de groep en van 16:30 – 
18:00 uur de andere leidster. Om die reden hebben wij, in overleg met de 
oudercommissie, camera’s in de klassen geplaatst. Deze draaien alleen op de genoemde 
tijden en de beelden worden maximaal 48 uur bewaard. Slechts de twee houders van de 
opvang hebben toegang tot deze beelden en kunnen deze ieder moment van de dag 
bekijken. Zij doen dit echter alleen wanneer hier aanleiding toe is, niet structureel. 
Op deze manier probeert Klein maar dapper de veiligheid van de kinderen zo goed als 
mogelijk te waarborgen. 
Naast deze maatregel, zijn er nog een aantal aspecten waardoor Klein maar dapper aan 
het vier ogen principe voldoet: 
- We zijn gevestigd in een school, waar leerkrachten in en uit lopen en altijd een blik in 
ons lokaal kunnen werpen. Zij zijn vaak tot ca. 17:00 aanwezig en de schoonmaak begint 
rond die tijd, dus het grootste deel van de tijd is er iemand anders dan de leidsters van 
Klein maar dapper in het gebouw. 
- We zijn gevestigd in een woonwijk. Het fiets- en wandelpad loopt naast onze locatie en 
we zijn dus zichtbaar voor omwonenden. 
- We hebben veel ramen, ook in en naast de deuren van de ruimtes waar we gebruik van 
maken en zijn ook dan dus zichtbaar.  
- Ouders komen hun kinderen bij ons op verschillende tijden ophalen. Hierdoor is er 
steeds een ander paar ogen aanwezig dat mee kan kijken. 
NB. Op Locatie Vriesland en Sterrenkwartier wordt tot op heden nog niet met camera’s 
gewerkt. Tot die tijd zijn de overige genoemde maatregelen uiteraard ook op deze 
locatie. 
 
Uitstapjes 
Omdat wij graag actief willen bezig zijn met de kinderen en in de overtuiging zijn dat dit 
ook goed is voor hun ontwikkeling, hebben wij het plan om regelmatig uitstapjes te 
maken met de kinderen. Dit kunnen kleine uitstapjes zijn die aansluiten bij het 
desbetreffende thema, zoals een bezoek aan de bakker, groenteboer, bibliotheek of de 
kinderboerderij. 
Ook hebben we één keer per jaar een theatervoorstelling in school. Dit is bestemd voor 
alle kinderen van de opvang en hun ouders. Deze voorstelling zal op een zaterdag 
uitgevoerd worden, zodat zoveel mogelijk kinderen aanwezig kunnen zijn.  
Uitstapjes vinden nooit plaats wanneer een leidster alleen op de groep staat.  
Alleen bij voldoende begeleiding worden uitstapjes gedaan. Hierbij hanteren wij de norm 
van 1 begeleider op 2 kinderen en een leerkracht die ‘vrij’ staat om te begeleiden en in te 
springen waar nodig.   
 
Tarief  
Het uurtarief bij Klein maar dapper ligt op €7,80. Hierbij wordt uitgegaan van een deel 
voor de reguliere dagopvang en een deel voor het onderwijs dat geboden wordt. U 
betaalt per dag in ieder geval voor de periode tussen 08:30 uur en 15:30. Verder is de 
mogelijkheid om uw kind tussen 07:30 en 18:00 te halen en te brengen. U betaalt alleen 
voor de daadwerkelijk aanwezige uren, die contractueel vast worden gelegd. 
Wij adviseren u om een proefberekening te maken op de site van De Belastingdienst. 
http://toeslagen.nl/reken/toeslagen/hoeveel.html  
Op die manier weet u precies op hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt rekenen. 
 
Voor de halve dagopvang geldt een uurtarief van € 9,05. 
 



 

 
 
40 weken contract 
Mocht u alleen opvang nodig hebben buiten de schoolvakanties om, dan is het mogelijk 
om een 40 weken contract met ons af te sluiten. In dit geval betaalt u alleen de weken 
dat uw kind aanwezig is. Mocht u onverhoopt toch in een schoolvakantie opvang nodig 
hebben, dan is dit (mocht er die dag ruimte in de groep zijn) mogelijk. In dit geval zal 
wel een hoger uurtarief van €8,50 gerekend worden. Ook in dit geval geldt dat er een 
inlooptijd en ophaaltijd is en dat uw kind dus in ieder geval van 08:30 uur tot 15.30 uur 
aanwezig is. 
 
Vakantie 
Klein maar dapper biedt 46 weken per jaar opvang. De middelste 4 weken van de 
zomervakantie en de kerstvakantie zijn we gesloten. Daarnaast zijn we ook op nationale 
feestdagen dicht.  
Wanneer u zelf buiten de aangegeven weken op vakantie gaat, lopen de contracturen 
gewoon door. 
De reden dat we hiervoor hebben gekozen, is omdat op deze manier al onze leerkrachten 
en leidsters tegelijk vakantie hebben en we dus het hele jaar door dezelfde vertrouwde 
gezichten op de groep te zien zijn. Zo waarborgen we de continuïteit voor de kinderen. 
In de andere schoolvakanties kan het voorkomen dat wij locaties samenvoegen. Dit 
gebeurt in overleg met de oudercommissie en betreffende ouders.  
Daarnaast trachten wij ervoor te zorgen dat op elke dag iemand van de locatie aanwezig 
is waar de kindjes normaal gesproken heen gaan, zodat zij altijd een bekend gezicht zien 
en zich op hun gemak voelen. 
 


