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Bijlage 1: Matrix vierogenprincipe (Deze matrix wordt ingevuld aan het pedagogisch werkplan toegevoegd) 
 
Naam  locatie:.    De Petteflet 
Ingevuld door        Anneliek Lamers 
Datum:                  23 oktober 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). 
 
 

 
Slaapkamer Lispeltuut 

 
Deur op een kier laten staan 
 

 
We zorgen ervoor dat de 
ruimten zichtbaar blijven en 
laten de deur op een kier staan 
van de Lispeltuut. 

 
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. 

 
Er zijn hier geen knelpunten 

 
nvt 

 
We houden ons ruim aan deze 
tool, omdat we beschikbaar 
willen zijn voor overdrachten 
hebben we hier een ruimere 
marge op genomen. 
 
We werken met min-max 
contracten en een interne 
flexibele schil, zodat 
medewerkers zoveel als 
haalbaar een vast gezicht zijn. 
 

 
C. Mee kunnen 
kijken/luisteren 
(kans op 

meekijken/luisteren 

zo groot mogelijk) 

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

 
Alleen in de slaapkamer van de Lispeltuut 
zit geen glas.  

 
We laten de deur openstaan wanneer een pm 
er bij de kinderen zit. 

 

 
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 

 
Er is nog geen beleid op het gebied van 
seksuele ontwikkeling 

 
Beleid zo snel mogelijk afronden 

 
Afdeling pedagogiek, kwaliteit 
heeft deze taak als 
verantwoording. 



 
                      2/9 

 ontwikkeling  

 
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/KlokkenluidersregelingKlokkenlui
derregeling. 
Teamleider bespreekt klachten en klantsignalen met 
team en oudercommissie 

 
nvt 

 
 

 
In de werkoverleggen die de 
temleider heeft met de 
pedagogisch medewerkers is 
een vast agenda punt kind 
bespreking. Hierin wordt door 
de teamleider specifiek 
gevraagd (en doorgevraagd) of 
er zorgen zijn. 
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Bijlage 2 Locatie in beeld 

Pedagogische en praktische afspraken 

 

Naam locatie De Petteflet 

Adres locatie Colenbranderstraat 15 Arnhem 
 

   

Naam groep leeftijd Maximaal aantal kinderen 

Aagjes 0-2 jaar 9 

Liezebetje 0-2 jaar 9 

Stampertjes 0-2 jaar 9 

Lispeltuut 2-4 jaar 16 

Pluk 2-4 jaar 14 

  Dollies 2-4 jaar 14 
 

Op onze locatie is de Teamleider : Mirjam Zwartkruis 

Deze wordt bijgestaan door de gebiedsmanager ; Anneliek Lamers 
 

De uren waarop we gegarandeerd voldoen aan de Beroepskracht-Kind-ratio (BKR) is: 
 
Van 9.00 uur tot 13.00 uur in de ochtend en van 15.00 uur tot 17.00 uur in de middag. 
Bij ons wordt er tussen 13.00 uur en 15.00 uur gepauzeerd en kan er worden afgeweken van de BKR. 
Aan het begin en eind van de dag kunnen minder Beroepskrachten aanwezig zijn ivm breng- en haal tijden. 
Wanneer er veranderingen in het basisrooster worden aangebracht dan maken we dit bekend via onze nieuwsbrieven of middels het 
groepslogboek in het ouderportaal. 
 
Op onze locatie voegen we groepen structureel samen op: 
Dagdeel  woensdag, alle babygroepen samen. De peutergroep is dan ook aanwezig op de benedenverdieping ivp vier ogen principe.   
Dagdeel  vrijdag, alle babygroepen voegen samen. De peutergroepen voegen ook samen, maar spelen boven.      
Is er flexibele kinderopvang? Zo ja, dan is dat als volgt geregeld: 
Sommige kinderen hebben een flexibel contract op de locatie. Zij geven tijdig de opvang dagen door. Waar haalbaar plaatsen we de kinderen op dezelfde 
stamgroep en in uitzondering op de tweede stamgroep. 
Op onze locatie hanteren wij  een open deuren beleid. 
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De kinderen mogen op vrije speelmomenten eventueel op de gang of bij de naast gelegen groepen in een speelhoek spelen.  
Tijdens activiteiten zijn de deuren meestal gesloten, zodat kinderen zich zonder al te veel signalen kunnen richten op de activiteit. 
 
 
Bij de volgende (spel)activiteiten verlaten de kinderen de stamgroep:  
 
Bij het buiten spelen of een wandeling in de buurt. 
Mogelijk als de peuters onder begeleiding een baby de fles gaan geven of  We gaan een activiteit doen in de ruimte van de buitenschoolse opvang zaza. 
 
Als kinderen de stamgroep verlaten? Dan is dat als volgt geregeld: 
Kinderen verlaten naar eigen keuze de stamgroep om bij een andere groep te spelen, de deuren tussen de lokalen staan open en ze kunnen naar een ander 
lokaal om daar te gaan spelen. 
Wanneer de kinderen samenvoegen om de kind aantallen beter te laten organiseren gaat bij voorkeur een vaste medewerker mee met de kinderen naar de 
tweede stamgroep. 
Het komt ook voor dat de kinderen alleen in een tweede stamgroep gaan spelen. We vragen dan i de kring wie er wil. 
 
Uitstapjes  
 
Met kinderen van 0-4 jaar worden voornamelijk uitstapjes in de directe omgeving van de locatie gemaakt. De omgeving is een wezenlijk onderdeel van de 
ruimte van de opvang. Zelfstandigheid en vrijetijdsbesteding zijn belangrijke thema’s ter voorbereiding op de basisschool en/of de BSO.  
 
 
Indien uitstapjes plaatsvinden, dan dient dit document uitstapjes als richtlijn. Het betreft altijd maatwerk. Afhankelijk van de ervaring van de pedagogisch 
medewerker, hoe goed de pedagogisch medewerker de kinderen kent, de leeftijd en het gedrag van de kinderen, de verkeerssituatie in de wijk kan in overleg 
met de teamleider bepaald worden met hoeveel kinderen de PM op uitstapje gaat. 1 pedagogisch medewerker gaat niet op stap met meer dan 5 kinderen in 
de leeftijd van 0-2 of 8 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. 
Bij voorkeur gaan we met twee medewerkers op pad. We dragen een hesje en zijn telefonisch bereikbaar. 
 
 

 
 

Wennen en overgaan naar een andere groep: 
 
Tijdens het intake gesprek met ouders van een nieuw kindje kijken we naar de mogelijkheden voor het wennen. Dit is minimaal twee dagdelen, echter kan het voorkomen 
dat er meer nodig is. 
 
Wanneer een baby / dreumes toe is om naar de peutergroep te gaan maken we wen afspraken op de opvangdag van het kind. Ouders worden hierover geïnformeerd. Er 



 
                      5/9 

vind een warme overdracht plaats en praktische afspraken kunnen middels een intern logboek overgedragen worden. Daarnaast kan de collega van de nieuwe groep bij alle 
gegevens in ons ouderportaal. 
 

 

VVE methode 
We werken op de Petteflet met de uk en Puk methode. 
 

 
 

Observatiemethode en kind-volg-systeem 
We werken volgens het observatie systeem welbevinden. Eens per jaar vullen we een observatie in en geven de ouders de gelegenheid om in gesprek te gaan 
met de pedagogisch medewerker obver het welbevinden en betrokkenheid van het kind op de opvang locatie. 
 
 

Mentorschap   

Elk kind krijgt een mentor toegewezen. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de ouders en ook voor kinderen van de bso. Voor ouders is in het 
ouderportaal zichtbaar wie de mentor van het kind is. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt dit aan ouders bekend gemaakt.   

Als de mentor langer tijd afwezig is wordt de mentor vervangen. De mentor volgt het kind in een Kind-volg-systeem en voert 1 x per jaar gesprekken met 
ouders. Jaarlijks nodigt de mentor op de BSO de ouder(s) uit voor een kind -of welbevinden gesprek.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De focus voor 2018 
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De matrix ‘Ik ben in beeld’ laat een rijke invulling zien. Om gericht te kunnen werken zal de focus voor 2018 liggen op: 
 
Voor de Petteflet zijn de doelen verdeeld per cluster. 
 
 
 
      Babycluster (0-2 jaar); Aagjes, Liezebetjes en Stampertjes 

 
 
 

Ik
 b

en
 in

 b
ee

ld

Interactie tussen mij, de andere kinderen en met volwassenen 
wordt gestimuleerd.   Onze  initiatieven worden benoemd en 

gewaardeerd.

Onder begeleiding van een proffecionele coach gaan we 
on the job kijken hoe de interactie van de pedagogisch 

medewerker het welbevinden en betrokkenheid van een 
kind kan vergroten. 

Er is voortdurend aandacht voor mijn welbevinden. Mijn 
initiatieven worden gezien en gevolgd.

Hoe ben je beschikbaar voor de kinderen, hoe zorg je dat je 
goed kan volgen, hoe is jullie taakverdeling etc?

Ik vind materialen in mijn omgeving die aansluiten bij mijn 
ontwikkeling.

mijn doelstelling is om goed te kijken naar het aanbod van 
meterialen, zijn ze aantrekkelijk zichtbaar en gelabeld, zodat 
kinderen weten wt er is? Graag willen we meer werken met 
natuurlijke en kosteloze materialen waarin de creativiteit 

wordt geprikkeld.
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Peutercluster (0-4 jaar); Pluk, Liezebetjes en de Dollies  
 
 
 

 
 
 
  

Ik
 b

en
 in

 b
ee

ld
Er is een warme, gezellige sfeer. Enthousiaste, humor 

en plezier.

Verbale en fysieke affectie, respectvolle omgang.

Door een hogere contnuiteit en een goed indeling 
stamgroepen hoop ik op een effectievere 

samenwerking.  zodat onderling de sfeer en plezier 
beter voelbaar wordt.  

Ik mag initiatief nemen en op onderzoek uit gaan in een 
veilige en uitdagende omgeving die afgestemd is op 

mijn ontwikkeling en Zelfsturing

In samenwerking met de coach kan er nog beter 
gekeken worden naar een goede positie verdeling 
o.a. in de buitenruimte. Daarnaast kunnen we nog 
beter inspelen op individuele belangen binnen een 
groepsactiviteit; mag een kind even zijn eigen weg 

bewandelen en waarom? 

Ik mag  veel ervaring opdoen en ik mag leren van 
situaties en activiteiten.

Ik word uitgedaagd om na te denken en andere 
oplossingen te bedenken. 

De uitdaging liggen in het activiteite aanbod in de 
buitenruimte en Voorschoolse educatie vanaf 3 jaar 
in een eigen leeftijdsgroep en activiteiten op maat . n
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Bijlage 3 Lokale Oudercommissie 
 
Hierbij biedt Mirjam Zwartkruis van locatie de Petteflet het Pedagogisch beleid voor het jaar 2018 aan de Lokale Oudercommissie aan.  
 
Wij verzoeken u vóór 18 december 2017 advies te geven via onderstaand formulier. 
 
 

Datum verzending naar de Lokale Oudercommissie: 25 oktober 2017………………………… 
 
Naam locatieverantwoordelijke: Mirjam Zwartkruis……………………………………….. 
 
Handtekening:  
 
 
………………………………………………….. 

 
 

Naam document: Pedagogisch beleid 

 
 

Betreft: Adviesaanvraag 

 
 

Oudercommissie geeft positief advies: 
 
Datum: ……………………… 
 
Naam: ………………………………... 
 
Handtekening: 
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Oudercommissie wil graag de volgende punten aangevuld zien: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 


