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Bijlage 1: Matrix vierogenprincipe (Deze matrix wordt ingevuld aan het pedagogisch werkplan toegevoegd) 
 
Naam locatie; de Overkant____________________________  Ingevuld door:_Lydie Hilferink____________________ 
Datum: ___13-03-2018____________________________________ 
 

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). 

Er is maximale Transparantie doordat 
locatie in de school zit.  
Er staan altijd 2 medewerkers op de 
groep 

Afspraken worden besproken en zijn een 
vast punt op de agenda van 
overlegmomenten.  Bij uitstapje een extra 
PM er. 

Punten worden besproken in 
het werkoverleg. 

B. Inzet 
personeel 
 
 
 
 

We houden ons aan de Rekentool 
Maximaal 3 uur per dag zijn er minder pm’ers op 
de groep. 
Flexwerkers werken zoveel mogelijk op de zelfde 
locatie. 
Stagiaires en uitzendkrachten staan niet alleen op 
een groep. 

Peuterwerk staat altijd met voldoende 
personeel op de groep.  

Flexmedewerkers worden gekoppeld aan 
de unit en meegenomen in de 
scholing.marianne Overbeek draagt hier 
zorg voor 

Teamleden en 
M.Overbeek(gebiedsmanager) 
en L.Hilferink 
(teamcoordinator) 

C. Mee kunnen 
kijken/luisteren 
(kans op 

meekijken/luisteren 

zo groot mogelijk) 

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

Op de locatie is nagenoeg geen 
risico, er zijn grote ramen naar de 
school. En er staan op elke groep 
twee PM ers. 

Dit is wel een punt dat meegenomen wordt 
in werkoverleggen. Als check of situatie 
nog hetzelfde is. 

Marianne Overbeek 

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  

Om wegzakken van de informatie 
tegen te gaan bespreken met de PM 
ers , eens per jaar. 

Opgenomen in de jaarplanning. Met Pm -ers en 
gebiedsmanager en 
locatiemanager 

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 

Ouders zetten een handtekening op 
uitgeprinte versie, bezig met de 
overgang naar ouderportaal. 

Goed bijhouden in het dossier, Ouders 
ondersteunen met invullen op 
ouderportaal. 

M.Overbeek en Lydie Hilferink 
en mentoren van kinderen. 



 
 
 
 
 
                  2/4 

Bijlage 2 Locatie in beeld 
Pedagogische en praktische afspraken 

 

Naam locatie De Overkant 

Adres locatie Kinderkamp 11 Arnhem  
 

   

Naam groep leeftijd Maximaal aantal kinderen 

De bengels 2-4 jaar 16 

De Boefjes 2-4 jaar 16 

   

 

Op onze locatie is de leidinggevende M.Overbeek(gebiedsmanager)…en L.Hilferink (team 
coordinator)  

 
 

De uren waarop we gegarandeerd voldoen aan de Beroepskracht-Kind-ratio (BKR) is: 
 
Van 8.15 uur tot 12.15 uur in de ochtend en van 12.45.. uur tot .16.45. uur in de middag. 

 
 

Bij ons wordt er tussen 12.15 uur en 12.45 uur gepauzeerd. De kinderen zijn dan niet aanwezig 
dus er wordt niet afgeweken van de BKR-ratio.  
 

 

Wanneer er veranderingen in het basisrooster worden aangebracht dan maken we dit bekend 
via: digitale app Aysist 7. 
 

 
 
 
Globale beschrijving van de werkwijze per dagdeel:  

Dagindeling peuterwerk: 

We werken met een vast dagritme: 

 

• brengen en begroetingskring 

• boekje lezen 

• vooruitkijken 

• speelwerken 

• opruimen 

• terugkijken 

• fruit eten en drinken 

• speelleren 

• buitenspelen 

• liedjeskring 

• kinderen worden opgehaald. 
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Op onze locatie hanteren wij  een open deuren beleid: n.v.t. 
Er is altijd maar een groep aanwezig.  
 
 
Bij de volgende (spel)activiteiten verlaten de kinderen de stamgroep: bij een uitstapje, er gaat 
van ieder kind een begeleider mee(ouder). 
 
Als kinderen de stamgroep verlaten?  
Niet van toepassing. 
 
Is er maar één beroepskracht aanwezig? 
Niet van toepassing.  
 
 
 

 
Wennen en overgaan naar een andere groep 
In principe maakt de mentor telefonisch een afspraak met de ouders en het kind voor een 
intakegesprek. De mentor voert (een deel) van het intakegesprek. Het gesprek vindt voor de 
plaatsingsdatum plaats. Bij een spoedplaatsing vindt er een korter intakegesprek plaats.  
Degene die de afspraak gemaakt heeft, zet de afspraak in de agenda. De mentor/pedagogisch 
medewerker voert het gesprek aan de hand van de checklist intake, waarin zowel de te verstrekken 
informatie als de te vragen informatie staat en vinkt aan op de checklist wat aan de orde is geweest.  
Wenbeleid 
Een goede wenperiode kan een belangrijke rol spelen in het ontstaan van een veilige basis voor het 
kind. Voor alle kinderen geldt dat ze kunnen wennen als ze nieuw op onze locatie geplaatst worden. 
Wennen gebeurt in overleg met de mentor bij voorkeur op de geplaatste dagdelen en altijd in de eigen 
stamgroep. Wennen kan niet voordat de ouder het contract heeft ondertekend, plaats vinden en ook 
niet tijdelijk boventallig. Als het contract ondertekend is mag het kind, mits de groepsgrootte van de 
stamgroep dit toelaat, wel kosteloos wennen voor de 1e opvang dag. Vaak samen met de 
ouder/verzorger.  
Tijdens de intake worden over het wennen afspraken met de ouders gemaakt en deze worden 
schriftelijk vastgelegd op het groeiformulier en eventuele andere toestemmingsformulieren. 
 
Mentorschap en welbevinden 
Ieder kind krijgt een mentor toegewezen. Deze mentor is het aanspreekpunt voor de ouders. Bij 
toewijzing van mentorschap is rekening gehouden met voldoende aanwezigheid tegelijkertijd met het 
kind en het aantal kinderen waarvan een pedagogisch medewerker al mentor is. 
De mentor is verantwoordelijk voor een aantal zaken: 
 

• De mentor plant en voert (een deel) van het intakegesprek, introduceert de ouder op de groep 
en zorgt voor het registreren van belangrijke gegevens. 

• De mentor voert de observaties uit volgens het OVM-protocol.  

• De observatie wordt met minimaal één collega pedagogisch medewerker doorgesproken.  

• De mentor draagt zorg voor goede samenwerking met de ouders van het mentorkind. 

• De mentor zorgt indien mogelijk voor vervanging wanneer hij/zij langer dan een maand 
afwezig is en stelt ouders hiervan op de hoogte. 

• De mentor is verantwoordelijk voor de planning van de kind gesprekken met ouders.  

• De mentor houdt het kind gesprek met de ouders. 

• De mentor zorgt ervoor dat de naaste collega’s op de hoogte zijn van de afspraken die tijdens 
het kind gesprek zijn gemaakt. 

• De mentor houdt naast de observaties en gesprekken hierover de grote lijn van de 
ontwikkeling van het kind in de gaten. 

• De mentor brengt indien nodig het kind ter bespreking in, in het werkoverleg. 
 
 
 

file://///ikorein.local/korein/Groups/SKAR-Unit%20Bestanden/Unit81/Unit81Algemeen/KDV%20Harlekijn/Locatiemap/Locatiewerkplannen%20en%20jaarplan/Werkplannen/2.2A-%20Checklist%20intake%20kinderdagopvang-%20FORMULIER%20-%20%20juli%2010-%20DEF.doc
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VVE-methodiek 
Op onze locatie werken we met het VVE-programma Kaleidoscoop en LOGO 3000/ Met woorden in 
de weer. Door middel van dit programma wordt op gestructureerde en samenhangende wijze de 
ontwikkeling gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal emotionele 
ontwikkeling.  
 
Scholingsplannen 2017-2018 
 

   afgerond 

Training werken 
met tweejarigen 

Lot en Sharon Najaar 2016/Voorjaar 
2017 

Voorjaar 2017 

Kaleidoscoop  Lot   Maart 2005 

 Sharon  Juni 2010 

EHBO Lot  Januari 2018 

 Sharon  Februari 2018 

OGW in combinatie 
met Pedagogisch 
Kompas 

Lot en Sharon Geheel 2018 Nog niet afgerond 

Taaltoets Lot   Januari 2014 

 Sharon  Oktober 2013 

OVM Lot en Sharon   

BHV Sharon  Mei 2017 

Logo 3000 Lot en Sharon  Juni 2012 

Spelen is een vak Lot  Juni 2001 

 
 
OVM 
Op de Overkant werken we met het OVMJK. 
Het OVMJK staat voor het Ontwikkel-Volg-Model voor Jonge Kinderen.  
Het Ontwikkel-Volg-Model is een systeem waarin pedagogisch medewerkers observaties m.b.t. de 
kinderen registreren op de verschillende ontwikkelingsgebieden. De ontwikkelingslijnen zijn 
genormeerd naar leeftijd, en geordend in domeinen (leer-ontwikkelingsgebieden). 
Met het Ontwikkel-Volg-Model krijgen pedagogisch medewerkers een goed beeld van de ontwikkeling 
van het kind in verhouding tot leeftijdgenoten, en in relatie tot zichzelf (verschillende 
ontwikkelingsgebieden per kind). Tevens zijn er groepsoverzichten beschikbaar, waardoor goed 
inzicht ontstaat in de behoeften van het kind en de groep/groepen kinderen. Het ontwikkel-Volg-Model 
wordt digitaal ondersteund door het OVM-web via het Seminarium Orthopedagogiek. Het Ontwikkel-
Volg-Model is in Arnhem gekozen als een van de pijlers van het beleid voor- en vroegschoolse 
educatie (VVE).  
De medewerkers van peuterwerk de Overkant zijn allemaal geschoold in OVM en werken volgens het 
OVM-protocol. 
 
 
 
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. Dit jaar (2018) wordt het pedagogisch Kompas ge-implementeerd. Vandaaruit wordt bepaald waar 
de focus op gaat liggen en de locatiedoelen vastgesteld. 
2. 
 
3. 
 
4. 

 


