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Dit werkplan is aanvullend op het ‘pedagogisch beleid dagopvang’. In het pedagogisch beleid wordt 

omschreven waar Shezaf voor staat en wat pedagogische visie is. In dit werkplan is voor locatie ‘De 

Regenboog uitgewerkt hoe het beleid in de praktijk wordt toegepast. 

Als eerste wordt omschreven hoe de groepen op de Regenboog zijn vormgegeven. Daarna is uitgelegd 

hoe de dagelijkse gang van zaken er uit zien en welke activiteiten daarbij ondernomen kunnen 

worden. Als laatste is er aandacht voor overige zaken, zoals de uitstapjes en het wenproces wanneer 

een kind voor het eerst naar de Regenboog komt.  

 

De Regenboog biedt ruimte aan vier verticale groepen, dat wil zeggen 

dat er op de groep kinderen zijn van 0 tot 4 jaar. Het voordeel van 

verticale groepen is dat kinderen veel van elkaar leren. Zo leren de 

kleine kinderen door te kijken naar wat de grotere kinderen doen. De 

kinderen leren ook om elkaar te helpen en rekening te houden met 

elkaar. De activiteiten worden afgestemd op de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind. Daarbij 

wordt er rekening gehouden met de veiligheid voor de baby’s en voldoende uitdaging voor de 

peuters. 

 

De groepen hebben de namen van kleuren. Deze groepskleur vindt men terug in de groepsruimte, 

bijvoorbeeld in de kleur van de bank en de deur. 

Het is afhankelijk van de grootte van de groepsruimte hoeveel kinderen er op een groep maximaal 

worden opgevangen; Groep Rood, Geel en Groen bieden ruimte aan maximaal 16 kinderen (met 3 

pedagogisch medewerkers), groep Blauw biedt ruimte aan maximaal 12 kinderen (met twee 

pedagogisch medewerkers). In totaal heeft de Regenboog 60 kindplaatsen. 

De inrichting van de Regenboog is vernieuwd en modern. Er is ruimte om vrij te spelen en er zijn 

speelhoeken gecreëerd met ieder een specifieke invulling; bijvoorbeeld een leeshoek, huishoek, 

autohoek etc. Het creëren van speelhoeken daagt de kinderen uit om te spelen en te verkennen. Voor 

de allerkleinste is er op iedere groep een grondbox, zo kunnen de baby’s in een veilige omgeving op 

ontdekking uit gaan zonder hinder te ondervinden van de peuters. 

Op de eerste verdieping is een rustruimte. Deze ruimte is knus ingericht en er kan in alle rust een 

boekje worden gelezen of televisie worden gekeken. 

 

Op de Regenboog werken de aan elkaar grenzende groepen met elkaar samen, zij vormen een cluster. 

Er is een samenwerkingsverband tussen de groepen Geel en Groen en tussen groepen Rood en Blauw. 

Deze samenwerking houdt in dat er op gepaste momenten mogelijkheid is voor opendeuren beleid en 

er gezamenlijke activiteiten ondernomen kunnen worden. Op rustige dagen kan het noodzakelijk zijn 

dat de samenwerkende groepen worden samengevoegd. Zo hebben de kinderen tevens voldoende 
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leeftijdsgenootjes om mee te spelen. Door deze manier van samenwerken zijn de kinderen bekend 

met de pedagogisch medewerkers van beide groepen, een kind heeft zo een tweede stamgroep. Het 

kan ook voorkomen dat een kind een dag of dagdeel op de tweede stamgroep verblijft, bijvoorbeeld 

omdat daar meer leeftijdsgenootjes zijn om mee te spelen of vanwege het aanbod van de activiteiten. 

Op de stamkaart met de gegevens van uw kind staat aangegeven van zijn of haar tweede stamgroep 

is.  

Deze manier van samenwerken sluit aan bij het 4-ogen principe dat nationaal is ingevoerd. Over dit 4-

ogen principe kunt u meer vinden in het ‘Beleid veiligheid en gezondheid’. 

 

Shezaf heeft gediplomeerde invalkrachten in dienst. Ieder cluster heeft vaste medewerkers, bij 

afwezigheid van de vaste medewerkers worden er invalkrachten ingezet vanuit onze eigen invalpool. 

Bij het inzetten van het personeel wordt de continuïteit op de groep als uitgangspunt genomen.  

Op iedere groep is een informatiebord voor ouders, op dit bord staat onder andere vermeld welke 

pedagogisch medewerkers er de betreffende dag werkzaam zijn. Op deze manier weten ouders altijd 

wie er die dag voor hun kind zorgt. Wanneer er een vaste medewerker met vakantie is kan zij, door 

middel van het informatiebord, de ouders hiervan op de hoogte brengen. Overige 

personeelswisselingen worden aan de ouders bekend gemaakt via de email of de maandelijkse 

nieuwsbrief. 

 

Twee gezichten criterium 

Sinds 1 januari 2018 is voor de baby’s het vaste gezichten criterium aangescherpt.  Voor kinderen tot 

één jaar wordt in kaart gebracht wie voor hem de twee of drie (afhankelijk van de groepsgrootte) 

vaste gezichten zijn, deze staan vermeld op de stamkaart van het kind.  

In principe is het de bedoeling dat altijd in ieder geval één van deze vast gezichten aanwezig is bij de 

opvang van een baby. Het kan zijn dat door ziekte of vakantie dit onverhoopt niet het geval is. Om 

zoveel mogelijk aan het vaste gezichten criterium te voldoen en de stabiliteit van de groep te 

waarborgen zijn de volgende maatregelen genomen: 

- Er wordt met het toekennen van vrije dagen rekening gehouden met de aanwezigheid van vaste 
medewerkers op de groep. Twee vaste medewerkers van een groep kunnen in principe niet 
tegelijk op vakantie. 

- Het tweede vaste gezicht van een kind kan een vaste pedagogisch medewerker zijn van de andere 
groep binnen het cluster als het kind deze medewerker op regelmatige basis ziet. 

- Bij het samenvoegen van de groepen op clusterniveau wordt er van iedere groep een (vaste) 
medewerker ingezet. 

- Indien een kind op verzoek van ouders op verschillende dagen in verschillende groepen wordt 
opgevangen (bijvoorbeeld op maandag op groep Rood en op donderdag op groep Blauw)  of als 
ouders extra incidentele opvang afnemen op een andere groep vragen wij ouders hiervoor te 
tekenen. Deze situatie vinden wij niet wenselijk en wordt alleen aangeboden als er niet op één 
groep aan de opvangvraag kan worden voldaan. 
Bij afwezigheid van het vaste gezicht wordt aan de andere vaste (parttime werkende) pedagogisch 

medewerker gevraagd om in te vallen voor de collega die afwezig is. Wij kunnen hen dit wettelijk 

gezien niet verplichten.  

- Bij afwezigheid van een vaste medewerker wordt er gekeken welke pedagogisch medewerker 
beschikbaar is die in de voorliggende periode regelmatig op de betreffende groep heeft gestaan 
en bekend is met de kinderen. Dit om zoveel mogelijk stabiliteit te kunnen bieden. 
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Bij jonge kinderen houden we zo veel mogelijk het dagritme aan van thuis. Over het dagritme van het 

kind wordt regelmatig overleg gevoerd met de ouders. Deze gegevens worden per dag genoteerd op 

de daglijst, zodat alle betreffende medewerkers op de hoogte zijn. 

Wanneer het kind daar aan toe is, is het prettig dat het kind meegaat in het dagritme van het 

kinderdagverblijf. Zo kan hij of zij meedoen met de activiteiten die voor zijn leeftijdsgroep worden 

georganiseerd.  

In het dagritme van de Regenboog komen de volgende momenten aan bod: 

- Haal- en brengmomenten 

- Fruit eten 

- Brood eten 

- Slaap- en rustmomenten 

- Vrij spelen 

- Kring momenten 

- Thee drinken met een koekje 

- Activiteiten voor de baby’s en dreumesen 

- Activiteiten voor de peuters 

- Buitenspelen 

- Liedjes zingen 

- Voorlezen 

- Toastmoment aan het einde van de dag 

Daarbij wordt er op vaste momenten tijd genomen voor het verschonen van de luiers en de kinderen 

naar het toilet laten gaan. Vanzelfsprekend is er voor de kinderen ook tussendoor ruimte om naar het 

toilet te gaan. 

Als een kind op het kinderdagverblijf wordt gebracht wisselen ouders en pedagogisch medewerkers 

informatie uit. Het is van belang dat de medewerker op de hoogte is van het welbevinden en 

gezondheid van het kind. Samen met de ouder worden aspecten afgestemd als eten en slapen. 

Doordat de pedagogisch medewerker op de hoogte wordt gebracht van de gezondheid van het kind, 

kan zij daar alert op zijn en adequaat handelen.  

Wanneer een kind moeite heeft met afscheid nemen is het advies aan ouders om het moment van 

afscheid zo kort en duidelijk mogelijk te houden. Dit geeft duidelijkheid voor het kind, waardoor het 

zich sneller veilig voelt. Ook een afscheidsritueel, zoals samen met de pedagogisch medewerker 

zwaaien naar de ouder, kan het overgangsmoment makkelijker maken voor een kind. Wanneer een 

kind boos of verdrietig is met het afscheid nemen is er ruimte voor deze emoties. Uiteraard is daar 

een moment van troost en het bieden van veiligheid door de pedagogisch medewerker. Het 

benoemen van de activiteiten van die dag en het moment waarop het kind weer gehaald wordt kan 

een middel zijn om veiligheid te bieden. Wanneer een ouder wil weten hoe het met het kind gaat kan 

er altijd telefonisch contact opgenomen worden met de groep van het kind. 

Als een kind wordt opgehaald neemt de pedagogisch medewerker graag de tijd voor een goede 

overdracht met de ouder. Hierdoor is de ouder op de hoogte van het welbevinden van het kind en de 
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activiteiten die zijn gedaan. Wanneer een ouder meer tijd nodig heeft om met de pedagogisch 

medewerker te praten over het kind wordt daar een afspraak voor gemaakt. 

De dagelijkse gesprekken tussen de ouder en pedagogisch medewerker kunnen gaan over de 

alledaagse dingen, zoals het slapen en eten. Maar ook over de ontwikkeling van het kind en 

opvoedkundige vraagstukken. Zo kan het zijn dat een pedagogisch medewerker aan de ouder vraagt of 

het kind bepaald gedrag thuis ook laat zien en hoe ze daar mee om gaan. Zo kunnen de ouder en 

pedagogisch medewerker van elkaar leren en hun handelen op elkaar afstemmen. De 

 

Eetmomenten
Gezonde voeding is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Om deze reden vindt Shezaf het 

belangrijk om de kinderen een gezond eetpatroon aan te leren. Wij gaan daarbij uit van de richtlijnen 

van het voedingscentrum. 

Met eten en drinken zitten we altijd aan tafel. We maken het eetmoment gezellig en ontspannen. We 

stimuleren de kinderen om hun eten op te eten of hun drinken op te drinken, maar dwingen ze nooit. 

Er zijn vaste eet- en drink momenten, dit geeft structuur aan de dag en het aanleren van vaste 

eetmomenten is onderdeel van een gezond eetpatroon. 

In het voedingsbeleid, te vinden op de website, staat precies uitgewerkt hoe er met voeding wordt 

omgegaan. 

Bij de verlengde opvang tussen 07.00 - 07.30 uur wordt er  een gevarieerd ontbijt aangeboden aan de 

kinderen. Zo kan er bijvoorbeeld gekozen worden uit muesli met yoghurt, pap, brood en andere 

ontbijtproducten die binnen de richtlijnen van het voedingscentrum passen. Natuurlijk vindt het 

ontbijt plaats aan een gezellig gedekte tafel.  

 

Slapen
Er zijn diverse slaapgelegenheden, afgestemd op de leeftijd van de kinderen. De meeste  kinderen 

slapen in een afgesloten ledikantje. Ook zijn er peuterbedjes en voor de allerkleinste kinderwagens om 

in te slapen. 

De kleine baby’s hebben vaak hun eigen slaapschema.  Op het kinderdagverblijf houden we zoveel 

mogelijk het schema aan van thuis. Voor de dreumesen en peuters is er een slaapschema, waarin de 

kinderen één of twee keer slapen. Kinderen die nog twee keer slapen doen dat vaak ’s morgens en ’s 

middags na het drinkmoment. Kinderen die nog één keer slapen gaan na de lunch naar bed. 

Vanzelfsprekend wordt bij het slaapritme gekeken naar de behoefte van het kind en de wensen van de 

ouders. 

Op alle kinderdagverblijven van Shezaf wordt actief aan VVE 

gedaan. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en 

betekent dat we op een structurele manier aandacht besteden 

aan de ontwikkeling van jonge kinderen. Door middel van het 

VVE-programma ‘Uk & Puk’ worden activiteiten aangeboden, die 

passen bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Spelenderwijs leren is hierbij ons motto. Het 

merendeel van de pedagogisch medewerkers is gecertificeerd voor het werken met VVE en het 

programma ‘Uk & Puk’. 
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Er worden activiteiten aangeboden die ontzettend leuk zijn voor de kinderen, maar ook leerzaam. De 

pedagogisch medewerkers zijn bewust bezig met het stimuleren van de ontwikkeling tijdens de 

activiteit, maar ook buiten de activiteiten om. Zo staan er iedere week woorden centraal die worden 

aangeboden aan de kinderen. Het leren van begrippen, zoals hoog/laag, groot/klein, licht/donker, is 

iets waar de pedagogisch medewerkers dagelijks mee bezig zijn. Het aanleren van begrippen wordt 

gedaan door voordoen en laten ervaren. 

In onze dagelijkse activiteiten komt ook het Christelijke karakter naar voren. Dit wordt gedaan door, 

naast het reguliere, tevens Christelijke verhalen te lezen en liedjes te zingen. Aan elk Puk-thema zitten 

een aantal Bijbelverhalen gekoppeld, welke aansluiten bij het betreffende thema. 

 

Buiten spelen is gezond voor kinderen. Het is prettig om in 

de buitenlucht te zijn en de kinderen hebben daar alle 

ruimte om te bewegen. Het streven is om, wanneer het 

weer het toelaat, iedere dag met de kinderen naar buiten te 

gaan. Op onze veilige en afgeschermde buitenspeelplaats 

kunnen de kinderen onder begeleiding spelen en ontdekken. 

Op de speelplaats is veel groen aanwezig en voldoende 

speluitdaging; 

- Een klimtoestel en glijbaan die ook geschikt is voor de jonge peuters. 

- Een speelheuvel met ontdekmuur. 

- Boomstronken om op te zitten, klimmen en balanceren. 

- Een tipi om in te spelen. 

- Moestuinbakken om zelf groente, fruit en ander plantjes te laten groeien. 

- Een afgeschermd veldje waar de allerkleinsten veilig kunnen vertoeven. 

Uiteraard is er alle ruimte voor interactiemomenten met de kinderen over wat ze buiten zien en 

beleven.  

Naast de spelelementen op het speelplein zelf zijn er ook spelattributen aanwezig die aan de kinderen 

aangeboden kunnen worden, zoals fietsjes, (skippy)ballen en stoepkrijt. Ook worden buiten regelmatig 

spelactiviteiten met de kinderen ondernomen.  

De buitenruimte is conform de GGD eisen. Om te zorgen dat de kinderen genoeg ruimte hebben om 

te spelen wisselen de groepen elkaar af wat betreft het gebruik van de buitenspeelplaats. Ook kan het 

zo zijn dat de leeftijdsgroepen elkaar afwisselen met buitenspelen. Zo kunnen er gericht activiteiten 

worden aangeboden die aansluiten op de ontwikkelingsfase van het kind. 

Volgens de regels van de GGD mag er drie uur per dag afgeweken worden van het BKR-ratio 

(beroepskracht-kind-ratio). Op de Regenboog wordt dit gebruikt om de diensten op elkaar aan te laten 

sluiten en de pauzes van de pedagogisch medewerkers op te vangen.  

Met de inzet van twee pedagogisch medewerker op de groep worden de volgende werktijden 

gehanteerd:  dienst medewerker 1 van 7:30 tot 17:00, dienst medewerker 2 van 8:30 tot 18:00.  

Er wordt dan mogelijk afgeweken van de BKR in de ochtend tussen 7:45 en 8:30, in verband met pauze 

van 13:00-13:45 en 14:00-14:45 en aan het einde van de dag tussen 17:00 en 17:45.   
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Met de inzet van drie pedagogisch medewerker op de groep worden de volgende werktijden 

gehanteerd:  medewerker 1 van 7:30 tot 17:00, medewerker 2 van 8:00 tot 17:30 en medewerker 3 

van 8:30 tot 18:00. Er wordt dan mogelijk afgeweken van de BKR in de ochtend tussen 7:45 en 8:00, in 

verband met pauze tussen 12:45 en 15:00 (drie keer een pauze van drie kwartier) en aan het einde 

van de dag tussen 17:30 en 17:45. 

Voor 07:45 en na 17:45 is het kind aantal dusdanig laag dat men met 1 medewerker voldoet aan de 

BKR. Het aan- en afmelden van de kinderen en daarmee inzicht verkrijgen in de tijden waarin wordt 

afgeweken wordt van het BKR wordt vastgelegd via Konnect. 
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Een nieuw kindje dat komt krijgt natuurlijk ook de gelegenheid om te wennen. Het kind zal kennis 

moeten maken met een ander/nieuwe omgeving. Voor de ouders is het vaak wennen om hun kind 

achter te laten. Een aantal weken voor de komst van het kindje maakt de medewerker een afspraak 

voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is een wederzijdse kennismaking van de medewerkers 

met de ouders en het kind. In dit gesprek is alle ruimte om vragen te stellen aan de medewerker en zij 

zal de ouders vragen naar informatie over het kind. Deze uitwisseling van informatie is van belang om 

zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte van het kind en wensen van de ouders. In het 

kennismakingsgesprek worden ook afspraken gemaakt om te komen wennen. De hoeveelheid 

wenafspraken hangen af van de situatie en de wensen van de ouders. Over het algemeen genomen 

zijn twee wenmomenten voldoende.  

 

Wanneer de omstandigheden het toelaten gaan we 

er graag met de kinderen op uit. Bezoek aan de 

kinderboerderij, herfstwandeling door het Bospark 

en naar de speeltuin gaan horen tot de favoriete 

activiteiten buiten het terrein van De Regenboog. 

In het ‘protocol uitstapjes en buitenspelen’ staat 

beschreven hoe deze uitstapjes georganiseerd 

worden en op welke wijze we tijdens deze uitstapjes 

omgaan met de veiligheid van de kinderen. Aangezien we het van belang vinden dat u als ouder 

inspraak hebt in het soort uitstapje dat met uw kind ondernomen kan worden, zal u gevraagd worden 

om een toestemmingsformulier in te vullen. Het protocol uitstapjes en bijbehorend 

toestemmingsformulier staan op de website. 

 

 

Op het kinderdagverblijf maken we regelmatig leuke momenten mee die we willen vastleggen. Op elke 

groep is voor het maken van foto’s een Ipad aanwezig. Deze foto’s worden met de ouders gedeeld via 

de app Konnect. Ouders hebben hiervoor een eigen inlogcode en kunnen de foto’s en ook het schriftje 

van alleen hun eigen kind zien en lezen. Omdat ook de schriftjes schijven digitaal gaat zal er geen 

gebruik meer worden gemaakt van de papieren schriftjes.  

De pedagogisch medewerkers zullen geen gegevens van een ouder of kind aan derden verstrekken. 

Indien u contact wilt leggen met een andere ouder, om bijvoorbeeld een speelafspraak te maken, is 

ons advies om een briefje in het laadje van het betreffende kind doen of aan de medewerker te 

vragen de brief aan de betreffende ouder te geven. 

 

Op ieder verdieping is een televisie met dvd speler aanwezig, hier wordt in beperkte mate en op 

bewuste wijze gebruik van gemaakt. Bijvoorbeeld om een stukje film te kijken met de kinderen wat 

leerzaam is en passend bij het betreffende thema. Of om  een rustmoment te creëren voor de oudere 

kinderen wanneer de jonge kinderen op bed liggen. 


