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Welkom bij kindercentrum het Vlinderveld 

Het Vlinderveld is een zelfstandig en kleinschalig kinderdagverblijf. Wij streven naar optimale zorg, 
aandacht en warmte voor het kind. Dit begint natuurlijk al bij de wenperiode waarin wij tijd en ruimte 
maken om een kind en de ouders te leren kennen, het kind aan ons te laten wennen en aan zijn 
nieuwe omgeving. Er wordt altijd serieus gekeken of het mogelijk is om tegemoet te komen aan uw 
wensen omtrent de opvang van uw kind. 
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1. Inleiding 
 
Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ons kinderdagverblijf het Vlinderveld. Hierin staat 
beschreven welke uitgangspunten en werkwijzen worden gehanteerd en welke visie er is op de 
ontwikkeling en opvoeding van de kinderen. Dit plan is geen vastliggend plan en zal ook regelmatig 
bijgesteld worden. Immers, tijden veranderen, maar ook visies en niet ieder kind of iedere situatie is 
gelijk (en dit zal ook niet allemaal beschreven kunnen worden) . Het pedagogisch beleidsplan ligt voor 
ouders ter inzage op ons kinderdagverblijf. Ouders ontvangen standaard dit plan bij aanvang van het 
contract en kunnen via de website de meest recente versie downloaden. Uiteraard blijft dit 
Pedagogische Beleidsplan altijd in ontwikkeling. Het wordt aangepast zo gauw er nieuwe afspraken 
gemaakt worden. 
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2. Doel 

Het vlinderveld is een kleinschalig kinderdagverblijf en biedt opvang aan 
kinderen van 6 weken tot 4 jaar. In een huiselijke sfeer waarin elk kind gezien en gekend wordt en 
persoonlijke aandacht krijgt. De opvang vindt plaats in een verticale groep. Het doel van het 
Vlinderveld is dat kinderen vanuit een veilige vertrouwde en stimulerende omgeving de wereld om zich 
heen kunnen ontdekken en begrijpen. Door het aanbieden van veiligheid, geborgenheid en 
vertrouwdheid kunnen de kinderen in hun eigen tempo opgroeien en daarbij hun eigen mogelijkheden, 
interesses en talenten ontdekken. Het Vlinderveld heeft hierbij een begeleidende, verzorgende en 
ontwikkelende taak. Kinderen worden daarbij geaccepteerd, zoals ze zijn, dus met ieders eigenheid 
en individuele mogelijkheden. 
 

2.1 Pedagogisch doel 

Uitgangspunt voor het pedagogisch beleid van het Vlinderveld zijn de vier pedagogische doelen uit de 

Wet op de Kinderopvang. Er is sprake van een goed pedagogisch klimaat als kinderen zich in diverse 

opzichten optimaal kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, evenwichtige mensen. Dit evenwicht en deze 

zelfstandigheid realiseert het Vlinderveld door situaties te creëren, die er voor zorg dragen dat 

kinderen zich prettig voelen, vertrouwen hebben in hun eigen kunnen, voor zichzelf op kunnen komen, 

respect ontwikkelen voor zichzelf en voor anderen, zelfstandig zijn en zich sociaal kunnen gedragen. 

Wat verstaan wij onder deze doelen: 

-  Het bieden van sociaal-emotionele veiligheid: 
Om zich te kunnen ontwikkelen is het noodzakelijk dat een kind zich veilig en vertrouwd voelt met en 
tussen andere kinderen en weet dat de leidster er is als dat nodig is. Alleen als het kind voldoende 
vertrouwen in zichzelf en zijn leidsters heeft, zal het uitgroeien tot een evenwichtig individu. De 
omgeving, activiteiten en spelmateriaal zijn herkenbaar en vertrouwd, ieder kind heeft recht op een 
leidster, die in de behoeftes van het kind voorziet. Een kind heeft behoefte aan slaap, voeding, 
aandacht en genegenheid. Als dit alles in voldoende mate aanwezig is, zal het kind vertrouwen 
opbouwen en op latere leeftijd ook zelf in staat zijn dit vertrouwen naar buiten toe uit te dragen. 
 

- Het stimuleren van de persoonlijke competentie: 
Elk kind is uniek en waardevol. Kinderen zijn rijk en competent en willen de wereld om hen heen 
ontdekken. Zelfstandigheid en zelfvertrouwen groeien door te oefenen in het zelf doen. Door te falen 
en terug te kunnen vallen op iemand die het kind begrijpt, krijgt het kind de kans het opnieuw te 
proberen. Bij het Vlinderveld krijgen kinderen kansen om hun eigen talenten te ontdekken en te 
ontwikkelen. Hierbij wordt aandacht besteed aan emotionele-, motorische-,zintuiglijke-,cognitieve-en 
taal ontwikkeling. 
 

- Het stimuleren van de sociale competenties: 
Een kind staat niet op zichzelf. Het maakt deel uit van een gezin, een groep, een klas. Het zal door 

middel van de reacties, die zijn/haar gedrag oproept bij anderen, zijn houding tegenover de 

buitenwereld moeten bepalen. Wij zijn er een voorstander van de kinderen zoveel als mogelijk hun 

eigen conflicten op te laten lossen en hierbij een ondersteunende functie te vervullen, rekening 

houdend met de ontwikkelingsfase van het kind. Ze leren hulp vragen en ontvangen, ze leren op hun 

beurt te wachten en rekening te houden met elkaars gevoelens en vriendschappen te sluiten. 

- Overdracht waarden en normen: 
Ieder kind heeft recht op respect. Dat wil zeggen, dat het kind serieus genomen wordt en dat het kan 

rekenen op begrip en verdraagzaamheid. Pas als een kind dit zelf ervaart, kan het dit ook toepassen 

op zijn/haar omgeving.  

Bij ons wordt bewust omgegaan met het overbrengen van waarden en normen. Dit gebeurt door de 
manier van omgaan van leidster met de kinderen maar ook door de kinderen onderling. Immers: goed 
voorbeeld doet volgen.  
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2.2 Visie op ontwikkeling  

Ieder kind is uniek en wordt geboren met in een bepaalde capaciteit aanwezige aanleg en 

eigenschappen. De omgeving waarin het kind zich bevindt speelt een grote rol in de ontwikkeling van 

die aanwezige aanleg en eigenschappen. Een veilige en vertrouwde omgeving is de basis van waaruit 

een kind zich kan gaan ontwikkelen. Het is belangrijk dat ieder kind zich emotioneel veilig en 

geborgen voelt en dat ouders hun kind met een gerust hart achterlaten. Bij ons staat voorop dat een 

kind zich thuis voelt. Het kinderdagverblijf moet een plek zijn waar kinderen met plezier komen. Eerste 

voorwaarde voor een vertrouwde omgeving is duidelijkheid scheppen voor de kinderen. Het kind moet 

weten waar het aan toe is, daarom is het van belang dat er een vaste dagindeling is en er duidelijke 

regels zijn. Door sturing en begeleiding mag de opvoeder het kind tijdens zijn/haar ontwikkeling 

bijstaan, zonder daarbij de eigenheid van het kind nadelig te beïnvloeden. De kinderen leren samen te 

spelen en een band op te bouwen met de andere kinderen en de leidster.   

2.3 Visie op opvoeden  

Opvoeden is een interactie. Het gebeurt overal en altijd, waarbij normen en waarden worden 
overgedragen. Het Vlinderveld wil een basis zijn waar kinderen zich optimaal kunnen ontplooien en ze 
de mogelijkheid geven om zich in vertrouwen te ontwikkelen in hun weg naar de volwassenheid. Dit 
willen wij realiseren door het kind veiligheid te bieden, vertrouwen te leren hebben in zijn/haar eigen 
kunnen, respect bij te brengen voor zichzelf en voor anderen, het ontdekken van eigen mogelijkheden 
en het leren omgaan met regels en grenzen. Wij zien de rol van de leidster daarin als volgt:   
Zij biedt de structuur, waarin het kind zich veilig kan ontwikkelen. Zij ondersteunt en begeleidt het 
gedrag van het kind en sluit aan op zijn/haar ontwikkelingsniveau. Zij is consequent, handelt voor het 
kind voorspelbaar. Zij is gevoelig voor signalen van het kind. Zij biedt het kind de veiligheid om 
zijn/haar drang tot experimenteren te uiten.  Zij respecteert de eigenheid van het kind zonder 
vooroordelen te hebben over ras en afkomst. Zij biedt het kind de mogelijkheid zich volledig te 
ontplooien zonder daarbij het kind iets op te leggen, met uitzondering van de geldende gedragsregels 
van het Kinderdagverblijf.   
 
 

3. Ouderbeleid 
 

3.1 Betrokkenheid van ouders 
 
Wanneer een kind bij het Vlinderveld verblijft is het even weg onder de vleugels van de 
ouders/verzorgers. Wij herkennen deze gevoelens en willen graag alle gelegenheid bieden om zich 
vertrouwd te gaan voelen. Wij stellen ons open op naar verwachtingen en wensen van de ouders en 
proberen hier binnen de mogelijkheden van de groep rekening mee te houden. Het is van belang dat 
ouders worden geïnformeerd over de ontwikkeling en de begeleiding van het kind in de groep. Voor 
ons is het belangrijk om bijzonderheden over het kind te weten. Een goede samenwerking en 
wederzijds vertrouwen dragen bij aan een gevoel van veiligheid van het kind. Op de breng- en 
haalmomenten wordt belangrijke en leuke informatie over het kind door ons en de ouders 
uitgewisseld. Tot de leeftijd van ongeveer een jaar werken wij met kinderdagverblijfboekjes waarin 
iedere dag wordt geschreven hoe de dag van de baby verlopen is . Het wordt op prijs gesteld, dat 
ouders de gegevens van thuis hierin noteren.  
 
Ook organiseren we 1 keer per jaar 10 – minuten gesprekken. Daarin kunnen ouders naar ons en 
omgekeerd aanvullingen en/of informatie verstrekken over het kind. Het is leuk wat meer te weten te 
komen over het kind, ouder en de thuissituatie. Wilt u met ons praten, over welk onderwerp dan ook 
betreffende uw kind, spreek ons gerust aan. 
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3.2 Plaatsingsbeleid 
 
Het inschrijven van uw kind kan bij ons doormiddel van een aanmeldingsformulier. Deze is zowel op 
locatie als op onze website te vinden. Inschrijven bij ons kan vanaf het moment dat de (verwachte) 
geboortedatum bekend is. Om een goede vertrouwensband te kunnen opbouwen met de kinderen, 
kiezen wij bewust voor dagopvang. Het Vlinderveld staat ervoor om kinderen vanuit een veilige, 
vertrouwde en stimulerende omgeving de wereld om zich heen te kunnen ontdekken en begrijpen. 
Wanneer een ouder al gebruik maakt van een dag opvang kan er wel uitgebreid worden met een 
halve dag opvang. 
 
Afname ruiling-/extra dag; 
Het Vlinderveld is een kleinschalig kinderdagverblijf met één stamgroep. Er kan dus niet geschoven 
worden naar andere groepen. Kinderen kunnen ruilen of een extra dag komen mits er plek is op die 
dag. Dit geldt ook voor uitbreiding van het contract. Omdat het ruilen niet altijd haalbaar zal zijn, 
bieden we ouders een tegemoetkoming door een maandelijkse korting te geven op de factuur. 
Nationale feestdagen kunnen niet worden geruild. 
 
Opzeggen en beëindiging; 
Zowel voor volledige als gedeeltelijke plaatsing geldt een opzegtermijn van een maand. De opzegging 
dient voor de 1e of 16e van de eerstvolgende maand schriftelijk plaats te vinden. 
 
 

3.3 Wenperiode 

Wij weten dat het een hele stap is voor ouders/verzorgers om hun kind aan anderen toe te 

vertrouwen. De wenperiode heeft tot doel de ouders en het kind vertrouwd te laten raken met de 

nieuwe situatie en heeft daarnaast  tot doel om in te spelen op de behoeftes van ouders en vooral van 

het kind, om een zo goed mogelijk klimaat te scheppen, waarin alle partijen zich thuis en zeker voelen.  

Tijdens het intakegesprek worden alle bijzonderheden over het kind besproken en maken we een 

afspraak om vervolgens te komen wennen. In principe is er de regel dat een kind twee dagdelen  

mogen komen wennen, echter ieder kind is anders en daarom zal per situatie bekeken worden wat het 

beste voor het kind is. 

3.4 Oudercommissie 
 
De oudercommissie bestaat uit ouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid. Zij 
hebben een adviserende taak. Een keer per jaar wordt het pedagogisch beleid besproken en 
bespreken we het inspectierapport van de GGD. Op dit moment is er nog geen oudercommissie actief 
omdat we net van start zijn gegaan. We zijn verplicht om binnen een half jaar na startdatum een 
oudercommissie aan te stellen. Lijkt het u een uitdaging om in de oudercommissie van Het Vlinderveld 
te gaan, dan kunt u zich bij Roelien of Inge aanmelden. 
 

3.5 Klachtenreglement 
 
Indien een ouder een klacht heeft dan gaat onze voorkeur ernaar uit om dit eerst met ons te 
bespreken. Ook kunt u schriftelijk (eventueel anoniem) uw klacht bij ons indienen.  Als we er onderling 
niet uitkomen, kan een geschil voorgelegd worden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen.  Zie voor meer informatie ons protocol klachtenprocedure, deze is te vinden op 
onze website. Voor de Geschillencommissie kunt u meer informatie vinden op 
www.klachtenloket-kinderopvang.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/


 Pedagogisch beleidsplan Het Vlinderveld 

december 2015 

 

3.6 Ziekte en medicijnen gebruik 

Kinderen zijn vatbaar voor ziekten. Wij vragen u uw kind thuis te houden als het kind hoge koorts heeft 
en zich niet lekker voelt. Als een kind bij ons ziek wordt, dan wordt er altijd contact opgenomen met de 
ouders. Als een kind koorts heeft of zodanig ziek is dat hij/ zij het liefst thuis is, dan wordt dit overlegd 
met de ouders omdat wij niet de mogelijkheid hebben om het kind die extra aandacht te geven die het 
dan nodig heeft. Heeft de groep er geen hinder van, dan mag het kind wel blijven. Indien een kind een 
besmettelijke ziekte heeft, dan zal hij/zij thuis moeten blijven totdat de ziekteverschijnselen verdwenen 
zijn dit in verband met besmetting van de overige kinderen. Wij stellen het op prijs dat ouders altijd 
bereikbaar zijn op mobiel, werk of thuis telefoon. Mocht er op het Vlinderveld iets met uw kind 
gebeuren waardoor het naar een arts moet, dan bellen wij een van de ouders of hij/zij zelf met het 
kind naar de arts gaat. 
 
Van medicijn gebruik van uw kind zijn wij graag op de hoogte. In overleg kunnen wij bepaalde 

medicijnen toedienen, mits hiervoor het medicijn registratie formulier wordt ingevuld. Zie protocol 

ziekte/ medicijngebruik.   

4. Kwaliteit 
 

4.1 Veiligheid  
 
Een veilige en gezonde leefomgeving voor kinderen is van groot belang. Een kind heeft een veilige 
plek nodig, van waaruit het ergens naartoe kan gaan om nieuwe ervaringen op te doen en waar het 
weer terug naartoe kan komen om de ervaring te verwerken. Ons team bestaat uit twee pedagogisch 
medewerkers. Voor ons is het vertrouwenscontact met de kinderen van groot belang, elk kind heeft 
iemand nodig die een kind accepteert en bescherming bied als het kind zich onveilig voelt. Door de 
kleinschaligheid van ons kinderdagverblijf leren de kinderen ons goed kennen. Dit vormt een 
belangrijke basis voor veiligheid en vertrouwen.  
 
Binnenruimte; binnen is veel zorg besteed aan de inrichting. De inrichting van het Vlinderveld ziet er 
verzorgd uit. De ruimtes zijn kindvriendelijk ingericht met goed materiaal. Veilig, schoon, netjes en 
gezellig zijn belangrijke aspecten voor het Vlinderveld. Een huiselijke sfeer wordt door ons zelf 
gecreëerd. Door de inrichting, maar juist ook door de interactie tussen het kind en ons. 
 
Buitenruimte; wij vinden het belangrijk dat kinderen vaak buiten spelen. De buitenruimte is goed 
afgeschermd doormiddel van hekwerk.  
 
Jaarlijks wordt er een risico- inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd. Waar nodig worden 
maatregelen getroffen die de veiligheid en gezondheid van de kinderen zo optimaal mogelijk 
garanderen. Het invullen van de risico-inventarisatie heeft tot doel alle mogelijke risico’s voor de 
kinderen te verkleinen. Het geeft ons inzicht in waar we actie op moeten ondernemen. De 
inventarisatie wordt jaarlijks herhaald, gecontroleerd en bijgesteld. Op basis van de inventarisatie 
worden plannen van aanpak opgesteld met verbeteracties.  
 

4.2 Hygiëne en Gezondheid 
 

Het is van belang dat er een goede hygiëne is. Er zijn tissues aanwezig voor de neuzen, er wordt op 

tijd verschoond en de handen worden gewassen na het toiletbezoek of het buiten spelen en waar 

nodig. Niet alleen de lichamelijke verzorging van de kinderen is belangrijk, ook de lichamelijke 

verzorging van de onszelf. Na elke verschoning en toiletbezoek worden de handen goed gewassen.  

Wij hechten veel waarde aan een schoon en fris kinderdagverblijf. Ziektekiemen kunnen via de lucht 

worden overgebracht, daarom wordt er in ons kinderdagverblijf goed geventileerd. Bij binnenkomst 

dienen ouders de schoenen goed te vegen. Binnen hebben de kinderen sokken of sloffen aan. De 

groepsruimte, slaapruimte en het speelgoed worden regelmatig schoongemaakt.  
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4.3 Brandveiligheid 
 
Brandveiligheid binnen en buiten het gebouw is een belangrijk aspect van ons veiligheidsbeleid. 
Regelmatig besteden wij hier aandacht aan met de kinderen.  
 

4.4 Gekwalificeerde groepsleiding 
 
Bij het Vlinderveld werken twee vaste gekwalificeerde groepsleidsters Roelien en Inge, wij voldoen 

aan de opleidingseisen. Alle dagen is er een vaste groepsleiding aanwezig, zoals het kind leidster 

ratio dit aangeeft. Wij zijn beide in het bezit van een kinder EHBO- en BHV diploma. Op het 

Vlinderveld is een EHBO doos aanwezig, deze wordt regelmatig op volledigheid gecontroleerd. 

4.5 In geval van calamiteiten 
 
Op het Vlinderveld is een lijst(sociale kaart) aanwezig met alle belangrijke telefoonnummers van de 
nooddiensten zoals, huisartsen, ziekenhuis, politie. Daarnaast werken we met ongevallen registratie, 
wanneer er zich een incident voordoet, noteren en bespreken wij dit ter voorkoming van herhaling van 
het incident. Ons kinderdagverblijf is voorzien van rookmelders in alle ruimtes.  
 

4.6 Vier ogen principe 
 
Voor de veiligheid en bescherming van de kinderen, werken wij met een camera/ babyfoon. Deze 
hangen/ staan in alle binnen- en buitenruimtes op onze locatie. Elk moment van de dag kan er op 
deze manier mee worden gekeken en geluisterd op de groep. Onze locatie zit vast aan een woning, 
waardoor er bijna altijd wel een volwassen persoon in de buurt is. Daarnaast zullen we beide ook 
regelmatig bij elkaar op bezoek gaan. Dit is volgens de regels die de wet voorschrijft m.b.t. het 
zogenaamde vier ogen principe. Het vier ogen principe betekent dat altijd een volwassenen moet 
kunnen meekijken of meeluisteren bij een beroepskracht in de kinderopvang. 
 

4.7 Achterwacht 

Wanneer er zich een calamiteit voordoet, dan kan er beroep worden gedaan op de naast gelegen 
basisschool PCBS Het Mozaïek de Stok 4 tel: 0528-343291 en de fam. L Everts de Boeten 11 tel: 
0528-341247 
 
Achterwachtregeling; 
De Wet Kinderopvang schrijft voor dat ieder kinderdagverblijf een achterwachtregeling moet hebben. 
Een achterwacht is een volwassen persoon die in geval van nood ten alle tijden ingeschakeld kan 
worden en binnen ambulance aanrijtijd aanwezig kan zijn op locatie. Tijdens onze openingstijden 
hebben wij een achterwachtregeling getroffen. Dit is van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 18.00 uur. 
Dit houdt in dat op bovenstaande tijden, als de pedagogisch medewerkster alleen op de groep 
aanwezig is, mensen op de lijst beschikbaar zijn in geval van nood. Dit wordt aangegeven op het 
rooster met naam en telefoonnummer. Dit houdt in dat deze persoon die dag niet ingezet is, maar wel 

“stand--‐by” staat voor als zich onverwacht problemen voordoen.  
 

4.8 Voorschoolse Educatie 
 
Wij maken op dit moment geen gebruik van een VVE programma.  
 
 

5. Algemene zaken 
 

5.1 Groepssamenstelling 
 
Het Vlinderveld biedt hele dagopvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 
We kiezen bewust voor dagopvang zodat je zoveel mogelijk rust en regelmaat kunt bieden. Daarnaast 
zijn er in overleg mogelijkheden voor het opvangen van dagdelen, maar ons uitgangspunt gaat hier 
niet naar uit. Door de verticale groepssamenstelling creëren wij een huiselijke situatie en kan een kind 
met kinderen van verschillende leeftijden spelen. Kinderen kunnen zich aan elkaar optrekken, leren 
van elkaar en leren rekening met elkaar te houden. 
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5.2 Dagindeling 
  
Elke dag heeft een vaste dagindeling, actieve en rustige momenten wisselen elkaar af. De zorg voor 
kinderen, het eten, drinken, slapen, spelen en verschonen geeft een 
basisstructuur aan de dag. Activiteiten die kinderen graag doen zijn plakken, kleien, verven, puzzelen 
en met blokken bouwen. Plezier in het spelen vinden wij belangrijker dan het resultaat. Een belangrijk 
rustmoment van de dag is samen eten en drinken. Samen eten en drinken bevordert de sociale 
vaardigheden van kinderen, bovendien is het gezellig. Dat wat een kind zelf kan, mag het ook zelf 
doen, zoals zelf zijn brood smeren. De dagindeling van de allerkleinsten is afgestemd op hun eigen 
ritme. We nemen de tijd voor de fles, een schootspelletje of gewoon een lekkere knuffel. We houden 
in overleg met de ouders rekening met individuele behoeften, speciale wensen of eetgewoontes. 
 

5.3 Openingstijden 
 

Kinderdagverblijf het Vlinderveld is geopend op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 

van 7.30 uur tot 18.00 uur. Ook is er de mogelijkheid om vervroegd opvang af te nemen vanaf 7.00 

uur tot 7.30 uur.  

5.4 Brengen en halen 
 
De kinderen kunnen tussen 7.30 en 9.00 worden gebracht. Kinderen hebben de gelegenheid, zelf 
meegenomen, ontbijt te nuttigen. Wij dragen zorg voor eventuele borden, bestek, beker/drinken. Voor 
ouders staat er koffie en thee klaar en is er natuurlijk gelegenheid voor de mondelinge overdracht. Wij 
vinden het belangrijk dat er een goede overdracht is tussen ouders en ons, zodat het kind die dag de 
juiste zorg krijgt die hij/zij nodig is. Ouders kunnen ten alle tijden bellen om te vragen hoe het met uw 
kind gaat. Wij vinden het belangrijk dat er tijd wordt genomen voor het afscheidsmoment, duidelijkheid 
is hierbij belangrijk en we zwaaien samen met de kinderen de ouders uit. Natuurlijk kan dit emoties 
met zich meebrengen, wij tonen begrip en ondersteunen hierbij de kinderen. Vanaf 16.30 tot 18.00 
kunnen de kinderen worden opgehaald. Ook wanneer de kinderen worden opgehaald, nemen we de 
tijd voor een goede mondelinge overdracht. Vanaf 17.00 is er gelegenheid om zelf meegenomen 
avond eten te nuttigen. Wanneer een kind door iemand anders dan de ouders word opgehaald, willen 
we hier graag van op de hoogte zijn.  
 

5.5 Dagritme 
 
7.30/ 9.00 uur   Ontvangen van kinderen en ouders, vrij spel. 
9.30/10.00 uur  Fruit eten en sap drinken, boekje lezen/liedjes zingen.  
10.00/11.30 uur  Kinderen worden verschoond, naar buiten, activiteit, vrij spel. 
11.30/12.15 uur   Broodje eten, melk/ karnemelk/ sap drinken.  
12.30 uur  Kinderen verschonen en naar bed brengen, voor de kinderen die niet meer 

slapen is er een rustmoment. 
15.00/15.30 uur  We eten een cracker of een koekje en drinken sap 
15.30/16.30 uur  Kinderen worden verschoond, naar buiten, activiteit, vrij spel.  
16.30/18.00 uur  Kinderen worden opgehaald. 
 
Voor de allerkleinsten geldt natuurlijk het ritme dat zij gewend zijn. Natuurlijk worden de kinderen 
indien nodig ook tussendoor verschoond en bieden wij naar wens drinken aan. Voor elk tafelmoment 
sturen we de kinderen die zindelijk zijn even naar het toilet. 
 

5.6 Buiten spelen 

Buiten spelen is leuk en ook nog eens erg gezond, daarom zal er bij het Vlinderveld, zodra het weer 

het toelaat, buiten gespeeld worden. In de tuin die helemaal afgesloten is, kan naar hartenlust worden 

gerend, gefietst en in de zandbak worden gespeeld. Bij zonnig weer zullen de kinderen ingesmeerd 

worden met zonnebrandcrème (factor 50). 
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5.7 Speelgoed 

Het speelgoed bij ons kinderdagverblijf is afgestemd op iedere leeftijd en elke ontwikkelingsfase. 

Hierdoor biedt dit voor ieder kind genoeg uitdaging en plezier. Aan de grote tafel word regelmatig 

geknutseld, getekend, geverfd en gekleid. Hierbij is het plezier en het ontdekken belangrijker dan het 

resultaat.  

 
5.8 Het stimuleren van zelfstandigheid en zelfredzaamheid 

 
Zindelijk worden; 
Een kind ziet hoe andere kinderen met de zindelijkheidstraining bezig zijn en 
worden daardoor gestimuleerd. Wanneer de ouders van een kind thuis met zindelijkheidstraining bezig 
is en het kind er zelf aan toe is, kan dat op het kinderdagverblijf worden voortgezet. Kinderen die 
aangeven zelf te willen plassen krijgen die ruimte. Wanneer er ongelukjes gebeuren, wordt er geen 
negatieve aandacht aan geschonken. Er wordt altijd geprezen als het kind een plas op de wc doet. Dit 
wordt nog eens extra ondersteund door het plakken van een sticker.  
 
Aan- en uitkleden; 
Ook worden kinderen zoveel mogelijk gestimuleerd in het aan- en uitkleden, het aan doen van de 
schoenen en het aantrekken van de jassen.  
Opruimen; 
We ruimen altijd samen op, doormiddel van een muziekje wordt hier een leuke activiteit van gemaakt, 
op deze manier doen kinderen het met groot plezier en helpen wij de kinderen op weg naar 
zelfredzaamheid en zelfstandigheid.  
 

5.9 Eigen spullen van de kinderen 
 
Alle kinderen hebben hun eigen plekje voor hun spullen. Denk hierbij aan reserve kleding, speentje, 
knuffel, slaapzak. 
 
 

6. Protocollen en huisregels 
 

6.1 Normen en waarden 

Wij proberen ons zoveel mogelijk te verplaatsen in de belevingswereld van een kind. Bij ons op het 

kinderdagverblijf komen kinderen in aanraking met andere gewoontes en gebruiken. Respect voor 

elkaar vinden wij hierin heel belangrijk, door een open houding te hebben naar een kind, willen we 

laten zien dat we hem/haar in de eigenwaarde laten. Voor de ontwikkeling van positief en 

sociaalgedrag, zijn wij hierin ook een belangrijk voorbeeld.  

Enkele uitgangspunten: 

 Elkaar positief benaderen  

 Respect en begrip hebben voor elkaar  

 Rekening houden met elkaar  

 Op een vriendelijke manier met elkaar omgaan 

 Elkaar troosten en steunen bij verdriet  
Voor kinderen vertaalt zich dat o.a. op de volgende manieren:  

 Aardig zijn voor elkaar  

 Elkaar niet pijn doen 

 Geen speelgoed afpakken 

 Samen spelen, samen delen    
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6.2 Eten en drinken 

Bij ons op het kinderdagverblijf eten we met elkaar aan tafel. Het eten 
wordt gezien als een sociaal groepsgebeuren. Het gaat niet alleen om het eten maar ook om het 
contact met elkaar. Het is een gezellig rustmoment op de dag waarbij aandacht wordt besteed aan 
eenvoudige tafelmanieren en de ontwikkeling wordt gestimuleerd. Dit alles natuurlijk afhankelijk van 
de leeftijd, ontwikkelingsfase, karakter en eetgewoonte van het kind. Uiteraard wordt bij het eten en 
drinken de hygiëne in acht genomen. Kinderen hebben goede voeding nodig om te groeien en zich te 
ontwikkelen. Er zijn verschillende tafelmomenten waarbij de kinderen verschillende soorten voeding 
en drinken aangeboden krijgen. Kinderen worden nooit gedwongen hun bord leeg te eten. Ze krijgen 
kleine porties op hun bord en ze worden gestimuleerd voldoende te eten. Ten aanzien van het eten 
wordt er rekening gehouden met diëten, allergieën en met wat kinderen niet lusten. 
 
Dieet en allergie; 
Ouders zijn verantwoordelijk om de pedagogisch medewerkers op de hoogte te stellen van 
bijzonderheden en wensen rondom de voeding van hun kind. Op onze groep wordt duidelijk een 
zichtbare mededeling opgehangen over wat het  
kind niet mag eten of drinken. Speciale (fles-)voeding bij een bepaald dieet, wordt door de ouders zelf 
meegenomen. 
 
Borstvoeding/ flesvoeding; 
Wanneer een kind borstvoeding krijgt, mogen moeders elk moment van de dag langskomen om het 
kind te voeden. Natuurlijk kan de borstvoeding ook meegebracht worden, zodat wij deze aan uw kind 
geven. Borstvoeding word opgewarmd in de flessenwarmer.  
 
Flesvoeding wordt door ouders zelf meegegeven in een poedertoren. We zouden het fijn vinden dat er 
een extra voeding meegegeven wordt.  
 
Ouders nemen een eigen fles met bijbehorende speen mee. Daarnaast vinden we het fijn dat de fles 
en de poedertoren voorzien zijn van een naamsticker. 
 

6.3 Verjaardag vieren 
 
Wanneer uw kind jarig is dan vieren we dit graag bij het Vlinderveld. Er hangen slingers, er wordt 
gezongen, we zorgen voor een feestmuts en een kadootje. De jarige mag de meegenomen traktatie 
zelf uitdelen. In overleg met de ouders kijken we welke dag de verjaardag gevierd wordt.  
 

6.4 Feesten 

Het vieren van feestjes is altijd leuk. Naast de verjaardag vieren, besteden we ook graag aandacht 

aan de volgende bijzondere dagen; Pasen, Moederdag, Vaderdag, Sint Maarten, Sinterklaas, 

Kerstmis en Afscheid. Wanneer u het leuk vindt dat uw kind iets maakt voor bijvoorbeeld de 

verjaardag van papa of mama, geef dit dan tijdig door aan ons, wij gaan dan ons best doen om wat 

leuks te maken.  

6.5 Uitstapjes 
 
Natuurlijk worden er ook uitstapjes ondernomen bij ons. Met z’n allen bij de diertjes kijken, in de 
speeltuin spelen, naar de bakker. Wanneer we een uitstapje maken zorgen we ervoor dat we een 
EHBO trommel mee hebben, de kind gegevens en dat we goed bereikbaar zijn. Wordt er een grotere 
uitstap gemaakt, bijv. een wandeling naar het bos, een dagje uit, dan zorgen we er voor dat we altijd 
met z’n tweeën zijn. Natuurlijk worden de ouders op de hoogte gehouden, wanneer er uitstapjes 
worden gedaan, waarbij vervoer nodig is.  
Vanaf 16.30 uur kunnen de kinderen gehaald worden en zijn wij altijd terug op de groep.  
 
Voor heel veel onderwerpen zijn huisregels en protocollen opgesteld. Deze zijn aanwezig op de groep 
en waar ouders indien gewenst inzage in hebben. 

 


