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Bijlage 1: Matrix vierogenprincipe (Deze matrix wordt ingevuld aan het pedagogisch werkplan toegevoegd) 
 
Naam locatie: Elmobende Elst  Ingevuld door: Chantal Kock 
Datum: 19 december 2017 
 

Onderwerp Algemeen beleid Knelpunten locatie 
(Bespreekpunten met 

team/oudercie) 

Mogelijke oplossingen 
 

Afspraken (Wie doet 
wat, wanneer?) 

A.Transparant 
gebouw en 
omgeving 
 
 
 

Maximale transparantie: volwassenen kunnen in 
elke groeps-, verschoon-, slaap- en algemene 
ruimte naar binnen kijken (geen verborgen 
hoeken).  
Uitstapjes in de directe omgeving en door één 
pedagogisch medewerker zijn mogelijk (geen 
protocol). 

   

B. Inzet 
personeel 
 
 
 
 

We houden ons aan de Rekentool 
In de vakantie’s zijn er maximaal 3 uur per dag zijn 
er minder pm’ers op de groep. Op reguliere dagen 
komt dit niet voor. 
Flexwerkers werken zoveel mogelijk op dezelfde 
locatie. 
Stagiaires en uitzendkrachten staan niet alleen op 
een groep. 
 

   

C. Mee kunnen 
kijken/luisteren 
(kans op 

meekijken/luisteren 

zo groot mogelijk) 

In situaties waarin pm’ers alleen staan, kunnen 
anderen altijd meekijken/ meeluisteren.  

We werken met open deuren beleid. 
Er is nooit een medewerker alleen in 
het pand aanwezig. We delen het 
pand samen met kinderdagverblijf 
Kiekeboe.  

  

D. 
Deskundigheid 
en kennis 
pedagogisch 
medewerkers 
 

Vierogenprincipe is opgenomen in pedagogisch 
beleid en de uitwerking in de pedagogisch 
werkplannen. Pm’ers zijn op de hoogte van: 
Meldcode kindermisbruik en huiselijk geweld. 
Er is een vertrouwenspersoon. 
Beleid is in ontwikkeling op het gebied van 
seksuele ontwikkeling  

  Meldcode kindermisbruik 
wordt jaarlijks herhaald 
tijdens een teamvergadering 
of unitavond. 

E. (Aanspreek)-
cultuur 
 
 
 
 

Toepassing Gedragscode met o.a. afspraken over 
niet oppassen bij ouders en fotogebruik. 
Onderzoek oorzaken van een ‘niet-pluis’ gevoel 
altijd, neem passende maatregelen. 
Eventueel verwijzen naar de 
vertrouwenspersoon/Klokkenluiderregeling. 
Clustermanager bespreekt klachten en 
klantsignalen met team en oudercommissie 
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Bijlage 2 Locatie in beeld 
Pedagogische en praktische afspraken 

 

Naam locatie Elmobende Elst 

Adres locatie Kruisakkers 4 
 

   

Naam groep leeftijd Maximaal aantal kinderen 

Vlinderbende  4-6 20 

Beestebende 6-8 20 

Dolle Bende 8+ 20 

   

   

   

 

Op onze locatie is de leidinggevende Chantal Kock 
Deze wordt bijgestaan door Yvonne Prenger 

 
 

De uren waarop we gegarandeerd voldoen aan de Beroepskracht-Kind-ratio (BKR) is: 
Op maandag, dinsdag, donderdag 13:45 uur tot 18:00 uur.  
Op woensdag en vrijdag van 12:00 uur tot 17:15 
 

 
 

Bij ons wordt er tussen 13:15 uur en 14:45 uur gepauzeerd (vakantie) en kan er worden afgeweken 
van de BKR. Dit is alleen in de vakanties. Op schooldagen houden de medewerkers geen pauze.  

 

Wanneer er veranderingen in het basisrooster worden aangebracht dan maken we dit bekend 
via: Ouderportaal, nieuwsbrief.  
 

 

Op onze locatie voegen we groepen structureel samen op: 
Woensdag en vrijdag werken de 3 groepen samen. Dan vormen zij 1 groep.  

 
 
 

Ouders geven voor de 15de van de maand de gewenste opvang dagen door voor de volgende maand 
aan Klantcontact. Zij boeken de dagen in en geven dit door aan locatie, tevens worden deze in het 
portaal geplaatst. Flexkinderen hebben zoveel mogelijk hun vaste opvang groep. 

 
 

Op onze locatie hanteren wij een open deuren beleid: ja 
 
Zodra de kinderen uit school komen eten en drinken zij op hun eigen stamgroep. Daarna mogen zij vrij 
bewegen door alle ruimtes van de BSO met uitzondering van de 8+ groep. De kinderen van de 8+ 
groep mogen ook vrij bewegen door de ruimte van de BSO.  
 
Bij de volgende (spel)activiteiten verlaten de kinderen de stamgroep:  
 
Worden er andere activiteiten aangeboden in een andere groep, de kinderen zijn vrij om te kiezen of 
ze hieraan mee willen doen. Kinderen kunnen ten aller tijde terug naar hun eigen stamgroep.   
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Als kinderen de stamgroep verlaten? Dan is dat als volgt geregeld: 
 
De kinderen mogen zelf bepalen waar zij willen spelen op de BSO. Er zijn geen “regels” over het 
spelen op een andere stamgroep. Zij kunnen ten alle tijden terug naar hun eigen stamgroep. De enige 
uitzondering is de 8+ groep. Deze groep is niet toegankelijk voor de jongere kinderen, dit om deze 8+ 
groep een eigen ruimte te geven.  
 
 
Is er maar één beroepskracht aanwezig? Dan is de achterwacht als volgt geregeld: 
 
In de vakanties is er 1 medewerker die opent om 07:00 uur. Mocht zij ziek zijn dan zal de medewerker 
die 07:30 start z.s.m. naar locatie gaan. Hierover zijn afspraken gemaakt. Meestal wordt dit de avond 
ervoor al afgesproken. Er wordt gezamenlijk met de BSO afgesloten. Er zijn dan dus altijd nog 2 
medewerkers in het pand aanwezig. ’s Middags tijdens de BSO-uren is er nooit maar 1 medewerker 
op de groep. De dagopvang zit in hetzelfde pand, dus er is altijd een 2de medewerker in huis. Op 
reguliere dagen starten alle medewerkers samen op 13:45 uur. 7 uur opvang is vaak icitentieel.  
 

 
 

Wennen en overgaan naar een andere groep: 
 
Als de kinderen bij ons de leeftijd bereiken dat ze over gaan naar een andere groep dan gaat dat heel 
soepel omdat ze daar al dagelijks komen. Het enige dat echt veranderd is dat het moment uit school 
(eten drinken) op een andere groep plaats vindt. Ouders krijgen van de medewerker een berichtje dat 
het betreffende kind overgaat naar de volgende groep.  
 
 
 

 

 

 
 
De focus voor 2018 
De matrix ‘Ik ben in beeld’ laat een rijke invulling zien. Om gericht te kunnen werken zal de focus voor 
2018 liggen op: 
 
 

1. Ik mag zelf kiezen waarmee, met wie, waar en hoe lang ik met iets bezig wil zijn. 
 
2. Ik mag kiezen of ik binnen of buiten wil spelen of werken, zodat ik zoveel mogelijk kan leren met 
mijn hele lichaam. 
 
3. Er is veel aandacht voor sfeer en gezelligheid tijdens onze gezamenlijke momenten (bijv. 
voorbereiden, bereiden en delen van maaltijden). 
 
4. Ik mag volop onderzoeken en experimenteren en ik mag daarbij mijn eigen keuzes maken. Ik word 
uitgedaagd om nieuwe dingen te proberen. 
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Bijlage 3 Lokale Oudercommissie 
 
Hierbij biedt Chantal Kock (naam locatieverantwoordelijke) van locatie Elmobende het 
Pedagogisch beleid voor het jaar 2018 aan de Lokale Oudercommissie aan.  
 
Wij verzoeken u vóór 31 januari 2018 advies te geven via onderstaand formulier. 
 
 

Datum verzending naar de Lokale Oudercommissie: 4 januari 2018 
 
Naam locatieverantwoordelijke: Chantal Kock 
 
Handtekening: CGR Kock  
 
 
………………………………………………….. 

 
 

Naam document: Pedagogisch beleid 

 
 

Betreft: Adviesaanvraag 

 
 

Oudercommissie geeft positief advies: 
 
Datum: ……………………… 
 
Naam: ………………………………... 
 
Handtekening: 
 
 

 
 

Oudercommissie wil graag de volgende punten aangevuld zien: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
Het plan is al ter inzage naar de oc. Op 10 juni is er een oc bijeenkomst en zal het plan 
toegelicht worden en ondertekend. Wij hebben elke 1ste donderdag van de maand vooraf een 
werkbegeleiding en 4x per jaar locatie overleg.  
 
 


