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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden vermenigdvuldigd en/of 
openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze 
dan ook zonder voorafgaande toestemming van de auteurs, Dominique Reincke en 
Simone Luneburg.  
  
Bovengenoemden zijn beschikbaar voor begeleiding en implementatie van het in dit plan 
beschreven concept op andere plaatsen. In een dergelijke samenwerking mag het 
beleidsplan door derden worden overgenomen.  
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Inleiding  

Voor u ligt het pedagogisch beleids- en werkplan 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.    
  
Dit plan geeft u een duidelijk beeld van de mogelijkheden die wij bieden voor uw kind. 
Verder geldt dit beleids- en werkplan als basis van het pedagogisch handelen van onze 
pedagogisch medewerkers.  
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Hoofdstuk 1  Doelstelling van Klein maar dapper  
  
  
1.1 Visie  
Door maatwerk te bieden een basis leggen die een prettige doorstroom naar het 
basisonderwijs mogelijk maakt. Hierbij staat een goed pedagogisch klimaat en plezier in 
leren voorop.   
 
1.2 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.   
Om deze reden zullen wij binnen de organisatie werken vanuit ‘Startblokken van 
basisontwikkeling’, waarover u in paragraaf 1.8 meer over kunt lezen.  
  
1.3 Voordeel voor ouders  
Buiten de lessen die de kinderen krijgen (zoals bij de reguliere peuterdagopvang), 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.  
  
1.4 Openingstijden  
Klein maar dapper is geopend van 07:30 tot 18:00 uur, met uitzondering van maandag 
en woensdag op Locatie Vriesland. Dan zijn wij geopend van 09:00 tot 13:00 uur. 
 
1.4.1 Hele dagopvang 
Binnen de organisatie is het op alle locaties mogelijk om hele dagopvang af te nemen. 
Vanwege het feit dat we gebonden zijn aan lessen die gegeven worden is er een 
inlooptijd tussen 07:30 uur en 08:30 uur.  
Ophalen kan tussen 15:30 uur en 18:00 uur.  
Het is alleen mogelijk om vaste dagen af te spreken. 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. 
Wanneer u uw kind eerder brengt of later haalt dan in het contract vastgelegd zullen 
deze uren extra in rekening worden gebracht.   
Ruilen van dagen mag, maar alleen in dezelfde week en op de dagen dat er ruimte is.  
 
1.4.2 Halve dagopvang 
Naast de hele dagopvang is het ook mogelijk om op maandag en/ of woensdag halve 
dagopvang af te nemen op locatie Vriesland. De kinderen zijn dan van 09:00-13:00 uur 
aanwezig. Ruilen is alleen mogelijk wanneer er maar 1 ochtend wordt afgenomen en er 
op de andere dag nog plek is. 
LET OP: halve dagopvang is alleen mogelijk icm een 40 weken contract. 
  
1.5 Vooral gericht op taalonderwijs  
We willen ons voornamelijk richten op de taalontwikkeling van de peuter. Reden hiervoor 
is dat kinderen die onvoldoende taal beheersen zich minder goed kunnen uiten. Hierdoor 
ontstaat frustratie, wat kan leiden tot gedragsproblemen. Als gevolg daarvan kunnen 
leerproblemen ontstaan. Het taalaanbod wordt in allerlei verschillende activiteiten 
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aangeboden, waardoor er automatisch ook aan allerlei andere ontwikkelingsgebieden 
gewerkt wordt. 
Ons doel is om bij alle kinderen een goede basis te leggen om de doorstroom naar het 
basisonderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen.  
  
1.6 VVE-ondersteuning 
Info hierover volgt. Het betreft schooljaar 2018-2019. 
 
1.7 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 peuteronderwijs 
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.  

  
1.8 Ondersteuning waar gewenst  
Ouders worden gesteund door de medewerkers van Klein maar dapper. Dit gebeurt op de 
volgende wijze:  

- Opvoedingsondersteuning: op basis van gelijkwaardigheid over de opvoeding en 
de ontwikkeling van de peuter praten.  

- Signalerende taak: bijvoorbeeld ten aanzien van de gezondheid, de hygiëne en 
het gedrag van het kind, de ouders zo nodig doorverwijzen naar andere 
instanties.  

- Ouders even ontlasten van de voortdurende zorg voor de peuter en/of ouders 
leren hun kind een paar uur aan andere volwassenen toe te vertrouwen.  

- Ouders de gelegenheid bieden tot het ontmoeten van andere ouders met een kind 
in dezelfde leeftijd.  

Wanneer blijkt dat er ondersteuning van buiten de organisatie gewenst is zal de 
leerkracht dit met de ouder bespreken en hierin adviseren. Denk hierbij aan een advies 
voor een gesprek met Voorschools Maatschappelijk werk, fysiotherapie of logopedie. Ook 
kan het zijn dat wat meer specialistische zorg nodig is. In dat geval hebben we natuurlijk 
altijd eerst een overleg met de ouders en daarna kan bijvoorbeeld contact gezocht 
worden met het JOT (Jeugd Ondersteunings Team) of met Kindkracht 
(Samenwerkingsverband voor Primair Onderwijs). Is samenwerking met hen wordt 
gekeken op welke manier uw kind het beste geholpen wordt. Welke weg bewandeld 
wordt, is per individu anders. Samenwerking met ouders, kinderopvang en externe 
instanties is van groot belang!  
  
1.9 Startblokken van Basisontwikkeling  
Startblokken van Basisontwikkeling is een pedagogisch werkplan om de ontwikkeling van 
baby's, peuters en jonge kleuters optimaal te stimuleren.   
Het zorgt ervoor dat pedagogisch medewerkers, peuterleidsters en leerkrachten 
aangrijpingspunten zoeken bij de spelontwikkeling van jonge kinderen. In het – door de 
leidster en leerkracht begeleide en gestuurde – spel liggen de beste mogelijkheden om 
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taal en denken uit te lokken en te stimuleren. Betekenisvolle spelactiviteiten lokken 
interesse, enthousiasme en actieve betrokkenheid van kinderen uit. Dé voorwaarden 
voor een continue ontwikkeling voor jonge kinderen. Startblokken van Basisontwikkeling 
gunt u daarom elk kind!  
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 pedagogisch medewerksters, leidsters en 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.  
In Startblokken van Basisontwikkeling wordt deze verwevenheid duidelijk aangegeven en 
in doelen uitgewerkt.   
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1.9.1 Thema's zijn in Startblokken van Basisontwikkeling belangrijk  
Jonge kinderen leren door bezig te zijn met onderwerpen uit de ‘echte’ wereld. 
Startblokken van Basisontwikkeling speelt daarop in door kinderen te betrekken bij 
onderwerpen uit het leven van alledag, zoals naar de dokter gaan, brood kopen bij de  
bakker op de hoek, vissen bekijken in het zeeaquarium, de baby in bad doen en de 
verjaardagkaartjes  versturen.  
Gezamenlijke thema's zorgen ervoor dat gedeelde ervaringen mogelijk worden. Elk kind 
komt immers weleens bij de dokter. Minstens even belangrijk is dat gezamenlijke 
thema's ook veel kansen geven om van de onderlinge verschillen te leren: “jij bent bij de 
dokter geweest omdat je erg verkouden bent, ik omdat ik ben gevallen”. Herkenbare 
onderwerpen worden vanuit verschillende perspectieven belicht.  
Binnen het onderwijs dat door Klein maar dapper gegeven wordt, zal elk thema 
ondersteund worden door een prentenboek dat centraal staat. Naast andere verhaaltjes  
of prentenboeken komt dit boek gedurende het hele thema terug. Ieder keer gekoppeld 
aan een andere activiteit.  

1.9.2 Spelactiviteiten  
Spelactiviteiten vormen het hart van Startblokken van Basisontwikkeling. Niet alleen 
omdat jonge kinderen niets liever doen, maar ook omdat spelactiviteiten de beste kansen 
geven op leer- en ontwikkelingsprocessen. Alles is te leren in goede spelactiviteiten! 
Peuters en kleuters spelen om te experimenteren, te onderzoeken, te maken, te ervaren 
wat het is om samen te zijn, te praten en te denken met elkaar. In spel ontwikkelen 
jonge kinderen zich optimaal. Ze vinden wegen om zich steeds beter uit te drukken, zich 
dingen voor te stellen en te verbeelden en zich aan regels te houden.   
De leerkrachten en pedagogisch medewerkers zijn actief betrokken bij de spelactiviteiten 
in de klas. Er wordt gezorgd voor een samenhangend en gevarieerd aanbod en de 
leerkracht of pedagogisch medewerker doet intensief mee aan de ontwikkeling en 
verdieping van de spelactiviteiten van de kinderen.  

Spelactiviteiten die aan bod komen:  
- Spel waarin het maken van contact centraal staat  
- Spel met ongevormde materialen, zoals zand, water en speelklei  
- Spel met kosteloze materialen en natuurmaterialen  
- Spel waarin gebouwd en geconstrueerd wordt  
- Spel waarin rollen worden ingevuld en spelscripts tot stand komen  
- Spel met lezen, schrijven, rekenen & wiskunde  

Al deze spelactiviteiten zullen aansluiten bij het thema waaraan gewerkt wordt en 
hierdoor zoveel mogelijk aansluiten bij het prentenboek dat centraal staat.   
  
1.9.3 Gesprekken in de groep  
Gesprekken in de groep zorgen ervoor dat de stem van een kind wordt gehoord. Met 
elkaar praten is meer dan een vraag en antwoordspel. Het gaat om echte interesse in 
elkaars verhalen, om hardop denken, plannen maken, ideeën krijgen en natuurlijk na 
afloop samen bespreken hoe het is gegaan.   
De gesprekken zijn verbonden aan het thema in de groep en aan de verschillende 
activiteiten. Wij noemen dat het 'inhoudelijke verhaal'.   
Gespreksactiviteiten vinden ook plaats bij gebeurtenissen in de groep, zoals: wij krijgen 
een nieuwe stofzuiger, juf is jarig, hoe zetten wij deze bos bloemen in een vaas, de 
moeder van Rachid moet naar het ziekenhuis.   
Dat noemen wij het 'verhaal van de groep'.  
In Startblokken van Basisontwikkeling worden gesprekken vooral in de kleine kring 
gevoerd. Ook is er plaats voor de interactieve grote kring met tweetallen.  
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1.9.4 Verhalen, boeken en teksten  
In Startblokken van Basisontwikkeling is veel aandacht voor de verhalen van de 
kinderen.  
Verhalen die voortkomen uit spel en verhalen die verbonden zijn aan de eigen ervaringen 
en aan boeken en teksten die de groep in komen bij het thema dat speelt.  
De kinderen worden geholpen bij inspiratie voor een verhaal en zij worden begeleid in 
het verwoorden van wat ze echt te vertellen hebben.  
Verhalen worden ook vastgelegd in tekeningen en in eigen schrijfsels.  
Ook door het samen lezen van prentenboeken komen de kinderen in contact met 
verhalen. Ze leren genieten van wat een ander geschreven heeft en leren het belang 
kennen van gedrukte taal.  
De verteltafel is belangrijk omdat de kinderen daarbij verhalen spelen, vertellen en lezen 
in een activiteit die heel toegankelijk is. Het prentenboek dat bij een bepaald thema 
centraal staat, zal dus in een verteltafel uitgewerkt worden. Wanneer dit, bijvoorbeeld 
vanwege de verhaallijn, niet mogelijk is zal het boek wel zoveel mogelijk concreet  
 
gemaakt worden door bij het aanbieden gebruik te maken van echte materialen die de 
tekst verduidelijken.  
  
1.9.5 Zorgactiviteiten  
In de groep zijn zorgactiviteiten aan de orde van de dag. Denk aan zorgen voor elkaar bij 
binnenkomst, toiletbezoek en samen eten en drinken. Maar ook zorgdragen voor de 
spullen in de groep en de planten en de dieren.  
  
1.9.6 Volwassenen spelen een belangrijke rol  
De kinderen hebben het aandeel van de leerkracht hard nodig. De ontwikkeling gaat 
immers niet vanzelf, daar is hulp bij nodig!  De rol van de leerkracht heeft 
betrekking op:  

- Ontwerpen van goede thema's   
- Rijke leeromgeving inrichten  
- Handelingsgericht observeren  
- Spelactiviteiten centraal zetten  
- Begeleiden met de vijf impulsen (oriënteren, verdiepen/ structureren, verbreden/ 

verbinden, toevoegen en reflecteren)  
 
De leerkrachten doen mee aan het voorbereiden van de activiteiten van kinderen.  
Ze maken samen plannen, doen suggesties, vertellen verhalen en doen dingen voor. 
Tijdens de activiteiten spelen ze mee, ze doen voorstellen en ze geven zetjes in de juiste 
richting. Na de activiteiten is er het gezamenlijke terugkijken en nabespreken. Natuurlijk 
geven de leerkrachten ook voldoende ruimte voor eigen oplossingen, ideeën en uitingen 
van de kinderen.  
  
1.9.7 Taal in Startblokken van Basisontwikkeling  
Taalbegeleiding is een integraal onderdeel van de ondersteuning van de leerkracht aan 
alle kinderen in de klas.  
Door handelingsgericht te observeren komt de leerkracht veel te weten. Niet alleen over 
de taalontwikkeling van de kinderen maar ook over de mogelijkheden voor 
taalactiviteiten met groepjes kinderen.  
Het leren voeren van gesprekken, mondelinge uitdrukkingsvaardigheden, 
woordenschatuitbreiding en beginnende geletterdheid hebben binnen Startblokken van 
Basisontwikkeling een duidelijke plaats.   
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Door steeds één prentenboek centraal te zetten is er veel sprake van herhaling. Bij het 
aanbieden van nieuwe woorden is dit van enorm groot belang. Om nieuwe woorden op te 
kunnen slaan moet een kind een woord namelijk op 7 verschillende manieren 
aangeboden hebben gekregen. Door steeds een andere vorm van prentenboekverwerking 
aan te bieden met steeds dezelfde woorden zal de woordenschat van de kinderen dus 
sterk uitbreiden. Verder komen deze woorden ook terug in de spelactiviteiten zoals ze in 
paragraaf 1.6.2 beschreven staan.   
Taal krijgt dus alle aandacht, maar niet als een losse programmalijn!  
 
1.9.8 Uitbreiding Startblokken van Basisontwikkeling 
Wanneer een thema binnen Startblokken van Basisontwikkeling wordt voorbereid, 
worden er activiteiten gepland binnen de verschillende thema inhouden; Spelactiviteiten, 
Lees-/schrijfactiviteiten, Reken-/wiskundeactiviteiten, Gespreksactiviteiten en 
kringactiviteiten, Onderzoeksactiviteiten en Constructieve activiteiten.  
Startblokken van Basisontwikkeling is een goede basis voor het maken van een 
ontwikkelingsaanbod. Om het aanbod nog completer te maken hebben we ervoor 
gekozen om dit, in de voorbereiding, uit te breiden met Peuteryoga, Centraal 
prentenboek, Ouderbetrokkenheid, Bewegingsonderwijs en motoriek en 
Kunstbeschouwing. 
  
1.10 Overdracht naar de basisschool door de mentor  
Ieder kind wordt gekoppeld aan een mentor. Om goed te kunnen monitoren hoe het kind 
zich ontwikkelt, maken we gebruik van het ontwikkelingsvolgmodel (OVM)van Memelink. 
Hierbij wordt, door de mentor, de ontwikkeling in kaart gebracht. Dit gebeurt door 
middel van observaties in de groep.   
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. Omdat 
heel veel scholen in Spijkenisse gebruik maken van hetzelfde ontwikkelingsvolgmodel zal 
er een prettige doorstroom ontstaan. Het is namelijk goed als de basisschool weet hoe de 
belangrijke peuterperiode verlopen is. Op deze manier kan de leerkracht/ mentor nog 
beter inspelen op de behoeften van uw kind.  
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.  
  
1.11 Overdracht naar de BSO door de mentor 
Wanneer uw kind bij ons uitstroomt en op de basisschool gaat starten, maakt het met 
regelmaat de overstap naar opvang bij een BSO.  
Wanneer ouders hier goedkeuring voor geven zullen we de betreffende BSO mailen en 
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aangeven dat ze de overdracht op school kunnen inzien en met ons contact op kunnen 
nemen wanneer er aan de hand van deze overdrachtsgegevens nog vragen zijn. 
 
 
1.12 Oudergesprekken  
Naast de vaste overdrachtsmomenten, bij het brengen en halen, worden er verschillende 
oudergesprekken gepland. Het eerste gesprek vindt plaats na ongeveer 6 weken. Tijdens 
dit gesprek wordt er door de pedagogisch medewerker met de ouders/ verzorgers 
gesproken over de eerste bevindingen en bijzonderheden. Vanaf 2.9 jaar vindt elk half 
jaar een oudergesprek, met de leerkracht/ mentor, plaats. Hierin wordt u op de hoogte 
gesteld van de ontwikkeling van uw kind op eerder genoemde ontwikkelingsgebieden, 
welke in hoofdstuk 1.9 staan beschreven. Deze gesprekken geven u inzicht op het 
functioneren van uw kind op de dagopvang. De observatiegegevens van het OVM en de 
eventuele Cito uitslagen worden hierbij besproken.   
Indien nodig zal er, in samenspraak met u, een plan van aanpak opgesteld worden. 
Wanneer u tussendoor vragen heeft of behoefte heeft aan een gesprek is dit altijd 
mogelijk.  
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Hoofdstuk 2 Werken in de groep  
  
  
2.1 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 14 kinderen 
per groep vastgesteld. Bij wijze van uitzondering kan het voorkomen dat er tijdelijk 15 
kinderen in een groep zitten. Dit heeft dan te maken met de overlap van 2 verschillende 
contracten.  
In elke groep, vanaf 7 kinderen, zijn 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. Beide 
krachten hebben andere taken binnen de groep. Ze dragen samen zorg voor de kinderen. 
De medewerkers werken op vaste dagen in de week. Op deze manier is het, zowel voor 
de ouders als voor de kinderen, duidelijk welke medewerkers aanwezig zullen zijn 
wanneer het kind naar de opvang gebracht wordt. 
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 basisschool om 07:30 uur opengaat voor voorschoolse 
opvang, is er altijd iemand aanwezig om in te springen in een noodsituatie. Na schooltijd, 
of op een locatie waar geen voorschoolse opvang is, hebben wij de afspraak met de 
personeelsleden die in de buurt wonen, dat deze gebeld kunnen worden indien nodig.   
 
2.2 Inzet stagiaires, vakdocenten en vrijwilligers 
In de groepen worden wij regelmatig ondersteund door stagiaires vanuit de opleiding 
MBO Pedagogisch Medewerker, niveau 3 of 4 of vanuit de opleiding Associate degree 
Pedagogisch Educatief Medewerker. Deze studenten zijn altijd als extra kracht op de 
groep, naast de twee vaste werknemers.  
Eens in de week wordt er lesgegeven door een muziekdocent. Hij wordt wisselend op alle 
locaties ingezet en is dan als extra kracht aanwezig, naast de twee vaste medewerkers.  
Zowel de vaste medewerkers, als de stagiaires en de vakdocent zijn in het bezit van een 
Verklaring Omtrent Gedrag. 
We werken niet met vrijwilligers in de groep.   
 
2.3 Pedagogisch coach 
Binnen de organisatie maken wij gebruik van een pedagogisch coach. Deze coacht de 
medewerkers vanuit het pedagogisch beleid ten behoeve van het verbeteren van de 
kwaliteit van werkzaamheden. Zij helpt medewerkers in het signaleren van knelpunten 
en/of hiaten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden in relatie tot het 
pedagogische beleid en achterhaalt samen hun coaching behoeften. Ook bewaakt ze de 
kwaliteit van het functioneren van medewerkers en bespreekt dit met hen. Wanneer 
nodig wordt er een (individueel/ groepsgerichte) coaching plan opgesteld.  
Het opleidingsplan wordt door de pedagogisch coach opgesteld, in samenspraak met de 
medewerkers. 
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2.4 Dagindeling hele dagopvang 
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 08:30 en 
15:30 uur les gegeven worden, kunnen de dagelijkse rituelen gevolgd worden en worden 
de kinderen die slapen niet gestoord door ouders die hun kind eerder op komen halen.  
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 5-6 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. De 
leerkracht richt zich op de reken- en taalactiviteit in de kleine kring. De pedagogisch 
medewerker 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. Wanneer mogelijk zal de pedagogisch medewerker ook een klein 
groepje begeleiden met bijvoorbeeld een knutsel of tekenactiviteit. 
Hierna ruimen we gezamenlijk op.  
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 – 11:45 uur Begeleid spelen  
Zie 09.15 uur – 10.15 uur.  
11:45 – 12:00 Kringactiviteit 
Denk hierbij aan activiteiten als zang, dans, spel of interactief voorlezen. Allen 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 water 
gedronken. Allergieën worden door de ouders bij ons aangegeven, zodat wij hiermee 
rekening kunnen houden.  
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. 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 fruit en wat te drinken  
Ophalen kan tussen 15:30 uur en 18:00 uur.   
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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 ruimen we gezamenlijk de 
‘grote’ dingen op. ‘Kleine’ activiteiten kunnen natuurlijk tot 18:00 uur gedaan worden.  
 
Op de verschillende locaties hebben eenzelfde aanbod, maar onderling kunnen de tijden 
verschillen, aangezien we rekening moeten houden met het gym- en buitenspeel rooster 
van de basisschool waarin we gevestigd zijn. 
  
2.5 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.  
 
2.6 Lokaalindeling  
Omdat wij werken vanuit Startblokken van Basisontwikkeling is het lokaal ingedeeld met 
thematische hoeken. Dit is iets dat uw kind later ook op de basisschool tegen zal gaan 
komen. Zo is er een spelhoek, een lees / schrijfhoek, een bouwhoek, een water / 
zandtafel, een teken / verfhoek, een knutselhoek, een kleihoek en een puzzel / 
spelletjeshoek. In elke hoek zal, zo veel als mogelijk, iets aangeboden worden dat bij het 
desbetreffende thema aansluit. Materialen die in de diverse hoeken aangeboden worden, 
zullen met regelmaat ververst worden om het zo uitdagend mogelijk te houden. Kinderen 
vinden het heerlijk om op de grond te spelen. Hier bieden wij dan ook alle mogelijkheden 
toe, door grote speelkleden op de grond te leggen waar op gespeeld kan worden.  
 
Natuurlijk is er aan gedacht om de materialen zo te plaatsen, dat ze voor de kinderen 
toegankelijk zijn. Dit bevordert de zelfstandigheid enorm.  
Verder is er een vaste plek in de klas waar de tafels neergezet worden om te eten en een 
vaste plek voor de kring.    
  
2.7 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 
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iemand van de GGD langskomen voor een controle. Bij de beoordeling wordt een 
checklist gebruikt. De uitkomst van de controles zijn op onze website in te zien.  
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. Aangezien we in 
basisscholen gevestigd zijn gelden er in onze ruimte andere veiligheidsregels dan in de 
rest van het gebouw. Om aan de brandveiligheidseisen te voldoen zijn er op diverse 
plaatsen extra rookmelders geplaatst, die met elkaar in verbinding staan en zal er, in de 
middag, altijd een medewerker in de slaapruimte aanwezig. 
Binnen de organisatie zijn er 2 BHV-ers aangesteld en elke medewerker is in het bezit 
van een diploma Kinder-EHBO. In beide gevallen wordt er elk jaar een herhalingscursus 
gevolgd.  
Ouders moeten vooraf bij de leidster melden wanneer het kind wordt opgehaald door een 
‘vreemde’.  
  
2.8 Kennismaking en wennen  
Wanneer ouders aangeven een intakegesprek te willen, plannen we deze bij voorkeur op 
de dag dat het kind opgevangen zal gaan worden. Op deze manier ervaren, zowel de 
ouders/ verzorgers, als het kind hoe de groep en de sfeer op deze dag is. Voordat het 
kind officieel bij ons start is het mogelijk om één keer in de stamgroep te wennen. De 
tijd die hiervoor ingepland wordt, is van 09:00-11:30. Op deze dag wordt er altijd rond 
10:00 wordt er altijd even naar de ouders/ verzorgers gebeld om te vertellen hoe het 
gaat met hun zoon/ dochter.  
Ook na 11:30 is er tijd om de ochtend door te spreken.  
  
2.9 Eten en drinken  
Eten en drinken wordt door Klein maar dapper verzorgd. ’s Ochtends wordt er een koekje 
aangeboden en ’s middags eten we fruit. ‘s Ochtends drinken we water en ’s middags 
siroop. Tussen de middag wordt er bruin brood met zoet of hartig beleg gegeten. We 
starten altijd met hartig. Hierbij drinken we melk of water. Aan het eind van de middag 
wordt er nog een stuk fruit of bijvoorbeeld een plak ontbijtkoek of een rijstwafel gegeten 
en thee of siroop gedronken.   
Zoals u zich zult kunnen voorstellen, is er tussendoor natuurlijk altijd de mogelijkheid om 
extra te drinken.   
Wanneer een kind voor bepaalde voedingsmiddelen allergisch is, kan dit bij ons 
aangegeven worden, zodat we hier rekening mee kunnen houden. Wanneer er specifieke 
producten aangeschaft moeten worden zal er met de desbetreffende ouders naar een 
passende oplossing gekeken worden.  
  
2.10 Kleding  
Wij verzoeken u uw peuter te kleden in kleren waarin het kan spelen en knoeien. Jassen, 
dasjes en mutsen graag voorzien van de naam van uw peuter. Verder is het handig om  
uw kind een rugtasje met naam mee te geven, met daarin een setje reservekleding.  
Klein maar dapper heeft een aanvullende WA-verzekering afgesloten, maar deze 
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het wegraken en / of beschadigen van 
kleding.    
  
2.11 Verjaardagen   
U kunt tijdig aan de beroepskracht doorgeven wanneer een van de ouders/ verzorgers 
jarig is. Uw kind maakt dan een kleine attentie als felicitatie. Wanneer uw kind zelf jarig 
is mag er getrakteerd worden, maar het hoeft niet. Als u trakteert: dan liever niet te veel 
snoep; worst, rozijntjes, chips, kaas of fruit is voor de kleintjes veel beter. Ook niet  
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eetbare dingen, zoals een ballon, kleurboekjes of krijtjes zijn leuk om uit te delen. Houdt  
u er rekening mee dat er mensen zijn die geen varkensvlees eten en dat er kinderen zijn 
met allergieën?  
Omdat niet alle kinderen op dezelfde dag aanwezig zijn, is ervoor gekozen de 
verjaardagen van de leerkrachten en de pedagogisch medewerkers niet te vieren.  
  
2.12 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.     
   
2.13 Zindelijkheid  
Uw kind hoeft niet zindelijk te zijn. In overleg met ouders kan de beroepskracht aandacht 
besteden aan zindelijkheid.  
Deze nodigt kinderen uit om te proberen op de wc te plassen. Wanneer kinderen dat van 
leeftijdsgenoten zien, stimuleert hen dat om het ook te gaan proberen.  
  
2.14 Ziekmelden  
Wanneer uw kind de dagopvang niet kan bezoeken (wegens ziekte of een andere reden) 
verzoeken wij u dit door te geven. Hiervoor kunt u contact opnemen met de locatie zelf. 
U wordt dringend verzocht zo spoedig mogelijk de kinderopvang te waarschuwen als uw 
kind een besmettelijke ziekte heeft of wanneer deze heerst in uw gezin. Denk hierbij 
aan: rode hond, bof, roodvonk, geelzucht of waterpokken. Dit zal (in het belang van de 
andere ouders en kinderen) op Klasbord worden gemeld. Heeft uw kind diarree, is het 
verkouden of hangerig of mag het bijvoorbeeld na een ziekte nog niet naar buiten, houdt 
het dan thuis. Dit is in het belang van uw kind. Waarschuwt u de beroepskracht ook 
wanneer uw kind overgevoelig is voor bepaalde stoffen.  
Medische informatie (deze gegevens zijn door de GGD opgesteld)  
- Medische hulp  
Mocht er onverwacht voor uw kind medische hulp nodig zijn, dan proberen wij in eerste 
instantie, afhankelijk van uw woonplaats, uw eigen huisarts te bereiken. Lukt dit niet dan 
wordt de huisarts ingeschakeld met wie Klein maar dapper een vaste afspraak heeft, 
namelijk Huisartsenpraktijk De Oude Maas.  
In dat geval zal het kind als ‘passant’ behandeld worden. Dit houdt in dat het consult ter 
plekke betaald moet worden. Dit is later wel te verhalen bij de verzekeraar van het kind.  
- Medicijnverstrekking gebeurt alleen nadat ouders het medicijnprotocol hebben ingevuld 

(zie bijlage). Dit gebeurt dan onder verantwoordelijkheid van de beroepskracht op de 
groep.  

- Ziekte (Wat kunnen we op de dagopvang doen voor zieke kinderen?)  
Als team hebben we er begrip voor, dat het heel lastig kan zijn als uw kind ziek is en u 
moet werken. Toch is het noodzakelijk dat een dagopvang regels stelt ten aanzien van de 
opvang van zieke kinderen.  
In het algemeen kunt u ervan uitgaan dat Klein maar dapper er is voor gezonde kinderen 
en niet voor verzorging van zieke kinderen. Een ziek kind vraagt (logisch) meer aandacht 
en verdient die dan ook. Voor de leerkracht of de pedagogisch medewerker is het, 
jammer genoeg, in een groep met veel kinderen niet mogelijk deze extra aandacht te 
geven. Daarom hanteert de peuterspeelzaal een aantal regels.  
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Wij zijn ons ervan bewust dat de hieronder genoemde opsomming niet volledig is. Het 
betreft de meest voorkomende ziekten en aandoeningen. In een aantal gevallen kan de 
beroepskracht van Klein maar dapper contact opnemen met de huisarts.  
  
2.15 Kinderen ophalen bij ziekte  
Als een kind op de dagopvang ziek wordt dan bekijken wij de situatie altijd even. 
Vervolgens kan dit voor ons aanleiding zijn de ouders te bellen met het verzoek het kind 
op te halen.  
  
2.16 Zieke kinderen kunnen niet gebracht worden  
Door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een app ontwikkeld, KIDDI 
genaamd, waarop aangegeven wordt wanneer een kind van het kinderdagverblijf 
geweerd dient te worden. Heeft uw kind een van de hieronder genoemde besmettelijke 
ziekten / aandoeningen, dan kan hij of zij niet op de dagopvang komen:  

- Rode hond (in overleg met de GGD)  
- Mazelen (in overleg met de GGD) 
- Roodvonk (twee dagen na het begin van een penicillinebehandeling kan het kind 

weer komen)  
- Levende hoofdluis (zodra de behandeling gestart is kan het kind weer komen) 
- Ringworm (zodra de behandeling gestart is kan het kind weer komen) 
- Schurft (zodra de behandeling gestart is kan het kind weer komen) 
- Steenpuisten (zodra deze behandeld en afgeplakt is met een pleister kan het kind 

weer komen) 
- Besmettelijke huidziekten, bijvoorbeeld krentenbaard of gordelroos  
- Waterdunne, acute diarree  
- Koorts vanaf 39 graden zonder andere duidelijke symptomen  

  
2.17 Te laat ophalen van de kinderen  
Om 18.00 uur sluit Klein maar dapper. Voor die tijd behoort u dus uw kind op te halen. 
De met u afgesproken tijd is in het contract vastgelegd. Natuurlijk kan het een keer 
voorkomen dat u onverhoopt iets later bent en daar een goede reden voor heeft. 
Wanneer dit het geval is, gaan wij ervan uit dat u ons hier zo snel mogelijk over inlicht. 
Mocht u herhaaldelijk (vanaf de 3de keer) te laat zijn, zonder duidelijk aanwijsbare reden, 
zal er een geldboete volgen van €30,- per uur (afgerond op kwartieren).   
  
2.18 Aanvraag extra dagen  
Wanneer een kind ziek geweest is, of om een andere reden niet aanwezig kan zijn op de 
reguliere opvangdag, is het mogelijk deze op een andere dag, binnen een week, in te 
halen.   
Verder is het mogelijk om extra dagen aan te vragen, zolang er ruimte in de groep is. We 
vangen maximaal 14 kinderen per dag, per locatie op. Wanneer deze dagen buiten de 
schoolvakanties om gepland worden, is het tarief €7,80 per uur. Wanneer een extra dag 
in de schoolvakantie gepland wordt, is het tarief €8,50.  
Voor halve dagopvang geldt een tarief van €9,05 per uur. 
  
2.19 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 
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inlooptijd en ophaaltijd is en dat uw kind dus in ieder geval van 09.00 uur tot 15.30 uur 
aanwezig is.  
  
2.20 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.  
In de andere schoolvakanties kan het voorkomen dat wij meerder 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.  
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Hoofdstuk 3 Normen en waarden en het omgaan met elkaar  
  
  
3.1 Taalgebruik  
De kinderen worden gestimuleerd correct, rustig en duidelijk te praten. Schelden, gebruik 
van schuttingtaal en vloeken wordt niet toegestaan.   
Verkeerd taalgebruik wordt gecorrigeerd door de zin in de juiste vorm te herhalen. De 
beroepskracht spreken Algemeen Beschaafd Nederlands, waarbij we niet te snel spreken 
en letten op een goede articulatie. We kijken het kind aan tijdens het spreken en bieden 
een gevarieerd taalgebruik ter verbreding van de woordenschat van het kind.  
  
3.2 Belonen en straffen  
Belonen en straffen is een belangrijk punt in de omgang met de peuter. Bij Klein maar 
dapper wordt ervan uitgegaan dat het belonen van positief gedrag meer resultaat 
oplevert dan het straffen van negatief gedrag. De kinderen moeten leren welke regels op 
de groep gelden, wat goed of fout is.   
Stimuleren van gedrag en vaardigheden gebeurt in de vorm van het belonen van een 
prestatie (jas aandoen, elkaar helpen, opruimen), of het belonen van de manier van 
uitvoeren van een opdracht.   
Belonen gebeurt bijvoorbeeld door het geven van een complimentje of een stickertje. 
Hoe er gestraft wordt hangt af van de situatie. Vaak is het voldoende er iets van te 
zeggen of alleen het hoofd even te schudden. Als de peuter na twee of drie keer 
waarschuwen nog niet luistert dan wordt hij of zij even apart gezet.  Belangrijk is dat 
de beroepskracht voor het kind consequent is.  
  
3.3 Emoties uiten  
Het uiten van emoties is belangrijk voor de ontwikkeling van de eigen identiteit van het 
kind. De beroepskracht neemt de emoties van het kind dan ook serieus. De kinderen 
mogen dus uiting geven aan hun verschillende gemoedstoestanden, de kinderen worden 
ook gestimuleerd (door gesprekken, activiteiten en spel) hun emoties te uiten en te 
benoemen.  
  
3.4 Sociale omgang  
Kinderen die in een groep samen zijn leren rekening te houden met elkaar, ze leren op 
elkaar wachten, elkaar geen pijn te doen, samen te spelen, maar ook zich af te 
zonderen. De leerkracht of de pedagogisch medewerker begeleidt dit en stuurt waar 
nodig bij. Ook letten we er goed op dat er geen kinderen buitengesloten worden.  
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Hoofdstuk 4 Werken aan de ontwikkeling van de peuters  

  
4.1 Zelfstandigheid  
Het is voor de kinderen prettig om zelfstandiger te worden en niet steeds van 
volwassenen afhankelijk te zijn. Het kind wordt door de leerkracht of pedagogisch 
medewerker aangesproken op zijn mogelijkheden. Voorbeelden hiervan zijn opruimen, 
schoenen aan of uittrekken, zelf de jas dichtmaken, stoel wegzetten, zelf speelgoed uit 
de kast pakken, enzovoort. Doordat de beroepskracht laat merken vertrouwen te 
hebben in de mogelijkheden van het kind wordt ook het zelfvertrouwen van het kind 
gestimuleerd. De beroepskracht accepteert dat het ene kind met veel enthousiasme aan 
een nieuwe vaardigheid begint en het andere kind er wat meer tijd voor nodig heeft.  
  
4.2 Sociale en emotionele ontwikkeling  
Bij Klein maar dapper leert een kind sociale vaardigheden ontwikkelen, het leert rekening 
te houden met andere kinderen en voor zichzelf op te komen. Het kind leert te 
functioneren in een groep, zijn eigen grenzen te stellen in een groep en ook van de groep 
los te komen.   
Tijdens de peuterleeftijd kunnen kinderen echte vriendschap opbouwen (vanaf ongeveer 
drieën een half jarige leeftijd).  
Op het emotionele vlak leren kinderen al spelend hun ervaringen en gevoelens te 
verwerken, een poosje zonder hun ouders te zijn, zich in verschillende situaties veilig te 
voelen en vertrouwen te krijgen in andere volwassenen.   
Het gevoel van eigenwaarde wordt positief beïnvloed door te laten merken dat resultaten 
niet het belangrijkste zijn, maar dat plezier in wat het kind doet voorop staat. Ook het 
geven van complimenten en een kind niet overvragen versterkt het gevoel van 
eigenwaarde.  
Vertrouwen ontwikkelen in andere volwassenen dan vader en moeder is iets dat kinderen 
moeten ontwikkelen. Afscheid nemen bij het brengen van de peuter is soms een moeilijk 
moment. Moeilijk voor de ouder en voor het kind. Geregeld hebben ouders er meer 
moeite mee dan het kind zelf. Het is van belang dat het afscheid nemen duidelijk gebeurt 
en niet te lang duurt. Ouders die na het brengen, zichtbaar voor de kinderen, met elkaar 
blijven praten zorgen voor onduidelijkheid bij de kinderen.    
  
4.3 Motoriek  
Bij de motoriek is het zowel voor de grove als voor de fijne motoriek van belang, naast 
de diversiteit van de bewegingen, ook de kwaliteit te observeren (soepel/houterig, 
gecontroleerd/ongecontroleerd). Tijdens de peuterleeftijd ontwikkelt de fijne motoriek 
zich voor een groot deel, in het bijzonder in het omgaan met materiaal (vingerverven, 
tekenen, knippen). De beroepskracht biedt spelmateriaal en activiteiten aan voor zowel 
de grove als de fijne motoriek en zorgt voor een goede afwisseling.  
  
4.4 Taal  
De peuterleeftijd is voor kinderen een zeer intensieve periode met betrekking tot de 
taalontwikkeling. Juist in deze periode is het belangrijk dat de ‘taalomgeving’ van het 
kind uitgebreid wordt.   
Tegen de tijd dat het kind vier jaar is kan het de taalregels aardig toepassen (zinnen 
maken in de juiste volgorde) en kent het een aantal abstracte begrippen en het kind kan 
opdrachten uitvoeren en een antwoord geven op vragen.   
Klein maar dapper biedt veel mogelijkheden om de taalontwikkeling te stimuleren, zoals 
interactief voorlezen, kinderen zelf laten vertellen, liedjes zingen, poppenkast rollenspel, 
enzovoort. De beroepskracht is zich ervan bewust dat ook de taalontwikkeling bij 
kinderen in eigen tempo ontwikkelt en speelt daar zo goed mogelijk op in.   
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4.5 Fantasie 
In de peuterleeftijd begint geleidelijk een scheiding te ontstaan tussen realiteit en 
verbeelding. Soms hebben kinderen fantasievriendjes. Kinderen kunnen zich bewust  
 
dingen gaan herinneren. Fantasie helpt kinderen om ervaringen te verwerken. De 
omgeving moet uitdagend zijn om het kind zelf situaties te laten scheppen waarin het 
ervaringen kan beleven en verwerken. Dit kan bijvoorbeeld via imiterend fantasiespel 
(vader-en-moedertje, politie of brandweerman, tv-helden naspelen, enzovoort).  De   
stimuleert kinderen daarbij, bijvoorbeeld door een spelactiviteit waaraan een kind zelf 
begonnen is uit te breiden, of het kind op nieuwe ideeën te brengen. De leerkracht houdt 
daarnaast de grenzen in de gaten; kinderen kunnen op deze leeftijd ook teveel in een 
fantasiewereld leven.  
  
4.6 Creativiteit  
Om de creativiteit te stimuleren biedt Klein maar dapper vele mogelijkheden, zoals 
rollenspel in de themahoek, tekenen / verven, zand / watertafel, ontwikkelingsmateriaal 
en constructiemateriaal.   
Op verschillende materialen ontdekken peuters zelf wat ze kunnen en leren ze vorm en 
uitdrukking aan het materiaal te geven. Stimuleren van de creativiteit gebeurt op het 
niveau van het individuele kind, de één heeft meer of andere prikkels nodig dan de 
ander. Bij het knutselen gaat het niet om het resultaat maar om het plezier dat het kind 
eraan beleeft.  
  
4.7 Peuteryoga  
Voor alle kinderen geldt dat zij elke dag veel verschillende indrukken opdoen. Ze doen 
diverse activiteiten, spelen samen en leren continu nieuwe dingen. Het is voor kinderen 
dan ook belangrijk om een rustmoment te hebben, zodat ze al deze indrukken kunnen 
verwerken, het geleerde in zich op kunnen nemen en zich even alleen met zichzelf 
hoeven bezig houden. Peuteryoga is een leuke en leerzame manier om in deze behoefte 
te voorzien. Het brengt peuters in contact met hun lichaam en eigen ‘ik’ doordat er 
aandacht is voor de persoonlijke beleving van het kind.   
Peuters redeneren vooral vanuit zichzelf. Peuteryoga ondersteunt dit door aandacht te 
schenken aan de gevoelens en beleving van het kind. Het stimuleert de fantasie en zorgt, 
door de verschillende oefeningen, voor een goede lichaamshouding. Ook bevordert het 
de motorische vaardigheden, de werking van spieren, organen en klieren, zorgt het voor 
een goede weerstand en voor kracht en lenigheid. Het brengt deze twee onderdelen in 
balans. Er zijn zowel activerende als rustgevende oefeningen die tijdens de yoga worden 
afgewisseld. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de ademhaling. Een goede 
ademhaling zorgt voor voldoende zuurstof voor het lichaam en voor rust en ontspanning. 
Door middel van spelletjes is er ook aandacht voor de verschillende zintuigen. Dit kan 
met voel-, ruik- luister- of raadspelletjes.   
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4.8 Kunstbeschouwing 
Binnen elk thema worden er verschillende kunstbeschouwingslessen aangeboden. Om 
verschillende redenen is het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd in aanraking 
komen met kunst.  
- Van kunst leren kinderen om tot een goed oordeel te komen over betekenisvolle 
relaties. Een groot deel van het schoolaanbod gaat over de juiste antwoorden. Bij kunst 
is een eigen oordeel belangrijker dan de regels. 
- Van kunst leren kinderen dat problemen meer dan één oplossing kunnen hebben. Kunst 
biedt een meervoudig perspectief.  
- Kinderen leren dat doelen kunnen veranderen onder invloed van omstandigheden en 
kansen. 
- Leren van kunst vereist het vermogen en bereidheid om je over te geven aan de 
onverwachte mogelijkheden van het werk dat je maakt. 
- Kunst maakt kinderen duidelijk dat woorden en cijfers niet genoeg zijn om uit te 
drukken wat je weet of voelt. 
- Van kunst leer je dat kleine verschillen grote effecten kunnen hebben.  
 
4.9 Verstandelijke ontwikkeling  
De verstandelijke ontwikkeling vindt in deze leeftijdsfase vooral plaats via het opdoen 
van motorische en zintuiglijke ervaringen. De peuter is doorlopend bezig met 
waarnemen, onderzoeken en verbanden leggen. Zo ontstaat begripsvorming.  Enerzijds 
is herhaling van ervaringen essentieel voor het leren, anderzijds biedt de leerkracht 
voldoende nieuwe situaties en ervaringen aan, afhankelijk van het niveau van het kind.  
  
4.10 Vastleggen van ontwikkelingsgegevens  
De ontwikkeling van uw kind wordt nauwlettend gevolgd. Dit wordt verwerkt in het OVM 
(ontwikkelingsvolgmodel) van Memelink. Aan de hand hiervan kunt u zien op welke 
vlakken uw kind zich volgens verwachting ontwikkeld en of er misschien onderdelen zijn 
waar hij of zij moeite mee heeft. In het laatste geval zal er met u besproken worden op 
welke manier wij uw kind hierin kunnen ondersteunen.  
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat we juist signaleren dat uw kind op bepaalde 
ontwikkelingsgebieden voor loopt. Aan ons is dan de taak om het aanbod zo aan te 
passen, dat het voor uw kind interessant blijft. 
Bij overgang naar de basisschool zal bovengenoemd ontwikkelingsvolgmodel, alleen met 
uw goedkeuren, aan de school doorgegeven worden.   
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Hoofdstuk 5 Ouders en de dagopvang  
  
  
5.1 Contacten met ouders  
Om goed te kunnen inspelen op de kinderen in de groep is het belangrijk dat de 
leerkracht de gezinsachtergrond en eventuele specifieke opvoedingsideeën kent. Aan de 
andere kant geeft de leerkracht de ouders informatie over de gang van zaken bij Klein 
maar dapper en in het bijzonder over de situatie van hun kind.   
Deze gelijkwaardige en wederzijdse uitwisseling van ervaringen kan plaatsvinden tijdens 
het halen en brengen van de kinderen. Daarnaast kunnen ouders altijd een afspraak 
maken met de leiding om over hun kind te praten.  
  
5.2 Klasbord  
Op de Klasbord-app staan alle belangrijke zaken, zoals: een heersende ziekte, vakanties, 
ouderavonden e.d. Ook worden ouders via deze weg regelmatig op de hoogte gehouden 
van de activiteiten die in de groep uitgevoerd zijn. Elke locatie heef een eigen inlogcode, 
welke bij de medewerker van de groep aangevraagd kan worden. 
  
5.3 Klachtenprocedure  
Klein maar dapper wil een goede service bieden. Dat geldt ook als ouders een klacht 
hebben. Het is van belang dat u het laat weten als u niet tevreden bent, zodat aan een 
goede oplossing gewerkt kan worden.  
Bovendien leert de organisatie van gegronde klachten. Voor een klacht over het reilen en 
zeilen op het kindercentrum kunt u terecht bij de leerkrachten. U kunt het beste contact 
opnemen met de medewerker die direct te maken heeft met uw klacht. Een open en 
eerlijk gesprek maakt voor beide partijen duidelijk wat de klacht is en hoe die naar 
tevredenheid kan worden opgelost. In de praktijk is gebleken dat het snelst een 
oplossing wordt gevonden als u een gesprek aangaat met de betreffende medewerker. 
Maar u kunt uw klacht ook schriftelijk uiten. Schriftelijke klachten over zaken met 
betrekking tot het kindercentrum kunt u op de betreffende locatie afgeven.   
Betreft het een klacht die mogelijk ook voor andere ouders relevant is, dan doet u er 
verstandig aan om ook de oudercommissie van Klein maar dapper op de hoogte te 
stellen. De oudercommissie is echter geen klachtencommissie en kan uw klacht niet 
behandelen. Wel kunnen zij naar aanleiding van de klacht kijken naar het beleid van 
Klein maar dapper.  
Mocht u met uw klacht niet bij ons terechtkunnen, dan kan u altijd de externe 
klachtencommissie inschakelen. Klein maar dapper is hiervoor aangesloten bij de SKK 
(Stichting Klachtencommissie Kinderopvang).   

De SKK is voor alle vragen tijdens kantooruren bereikbaar op een algemeen 
informatienummer 0900-0400034. Tevens zijn zij bereikbaar via e-mail: 
info@klachtkinderopvang.nl.  
 
De werkwijze van SKK in het kort:  
Een klacht wordt schriftelijk naar het centrale adres gestuurd. Bij binnenkomst wordt 
gekeken waar de klacht vandaan komt en gaat hij naar de betreffende ambtelijk 
secretaris en voorzitter. Afhankelijk van de inhoud van de klacht nodigen zij twee 
commissieleden uit deel te nemen aan de behandeling van deze klacht. Zij beoordelen 
gezamenlijk of de klacht ontvankelijk verklaard wordt. Ondertussen ontvangen de 
klager en de aangeklaagde organisatie vast een ontvangstbevestiging van de klacht. 
Wordt de klacht ontvankelijk verklaard dan ontvangen de partijen daar bericht van en 
begint de schriftelijk hoor- en wederhoor procedure. De behandeling kan op verzoek van 
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de commissie afgesloten worden met een hoorzitting waarbij beide partijen aanwezig 
zijn.  
De klachtbehandeling wordt afgesloten met een rapportage waarin een eindoordeel en 
een advies is opgenomen.  
Zie www.klachtkinderopvang.nl voor meer informatie.  
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Bijlage 1 Overeenkomst Gebruik Geneesmiddelen   

  
  
OVEREENKOMST GEBRUIK GENEESMIDDELEN  
  
  
  
1. Hierbij geeft (naam ouder/verzorger): _____________________________________  
  
Ouder/verzorger van (naam kind):   _____________________________________  
  
toestemming om zijn/haar kind tijdens het verblijf op Klein maar dapper het hierna 
genoemde geneesmiddel/zelfzorgmiddel toe te dienen.  
  
  
2. Naam geneesmiddel/zelfzorgmiddel:  _____________________________________  
  
3. Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel dient te worden verstrekt van (begindatum)  
tot (einddatum)        _____________________________________  
  
  
Bij langdurig gebruik:  
Houdbaarheidsdatum geneesmiddel/zelfzorgmiddel:  __________________________  
  
Geplande datum evaluatie toediening:  _____________________________________  
  
4. Dosering:         _____________________________________  
  
5. Tijdstip:          _____________________________________  
  
Bijzondere aanwijzingen: (B.v. ………….. uur voor/na de maaltijd; niet met melkproducten 
geven, zitten, op schoot, liggend, staand.)  
  
_______________________________________________________________________  
  
6. Wijze van toediening (bijv. via mond – neus – oog – oor – anaal – anders……)  
  
_______________________________________________________________________  
  
  
7. Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel dient bewaard te worden op de volgende plaats  
(koelkast of andere plaats)     _____________________________________  
  
  
  
  
Voor akkoord, (Plaats) _____________________________ datum: _________________  
  
Handtekening ouder/verzorger  


