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1 Inleiding 

1.1 Het Kindcentrumplan 
In dit kindcentrumplan beschrijven wij als partners in het kindcentrum onze gezamenlijke koers voor 

de periode 2019-2013. Dat doen wij voor de tweede keer samen. Inmiddels werkt het team van 

basisschool De Masten in toenemende mate samen met de medewerkers van het kinderdagverblijf, 

peuteropvang en de buitenschoolse opvang van Kinderopvang Meerlaer (Kanteel) en de 

medewerkers van orthopedagogisch kindercentrum De Elzengaard. Samen vormen wij Kindcentrum 

Meerlaer voor kinderen van 0-13 jaar. We realiseren een doorgaande pedagogische en educatieve 

lijn en een doorgaande lijn op het gebied van zorg en ontspanning. Als partners stemmen we aanpak 

en aanbod structureel op elkaar af. Dat begint met een gezamenlijke visie en gezamenlijke 

doelstellingen en ambities. Dit plan functioneert als schoolplan PO en als uitgangspunt voor het 

pedagogisch beleidsplan KO. 

1.2 Het kindcentrum en haar omgeving 
Kindcentrum Meerlaer neemt een duidelijke plaats in binnen de wijk Maliskamp, te Rosmalen. Deze 

prachtige groene wijk van Rosmalen ligt dichtbij de bossen, zandverstuiving en sportvelden. Door de 

verjonging in de wijk en het aanbod nieuwbouw woningen zien we de afgelopen jaren een forse 

groei van schoolgaande kinderen en de kinderen die gebruik maken van de reguliere kinderopvang. 

Op de basisschool, het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal is de populatie kinderen, gemiddeld 

genomen, van hoogopgeleide ouders. Bijna alle kinderen zijn van Nederlandse oorsprong en ze 

komen met name uit de wijk Maliskamp. Enkele kinderen komen uit de wijk De Hoeven en De 

Molenhoek. De onderwijsbehoefte per kind verschilt natuurlijk. We proberen ons aanbod daar zoveel 

mogelijk op aan te laten sluiten.  

De kinderopvang wordt aangeboden door Kanteel. Kanteel heeft meer dan 40 locaties in de 

omgeving van 's-Hertogenbosch en biedt kinderdagopvang, peuterarrangementen, tussen- en 

buitenschoolse opvang en vakantieopvang. Er wordt sterk rekening gehouden met de basisbehoeften 

van de kinderen. De dagindeling van baby’s is helemaal afgestemd op hun leef-, eet- en 

slaappatroon. Als kinderen ouder worden gaan ze meer deelnemen aan het ritme van de groep.  

Basisschool De Masten is één van de 27 basisscholen van stichting Signum 's-Hertogenbosch. Signum 

is een stichting voor primair onderwijs op katholieke grondslag. Veel kinderen van basisschool De 

Masten hebben behoefte aan extra uitdaging en gevarieerde activiteiten en werkvormen.  
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Orthopedagogisch kindercentrum De Elzengaard is een centrum voor kinderen met een 

ontwikkelingsachterstand, verstandelijke- en/of meervoudige beperking van 0 tot 13 jaar. Het 

kindercentrum biedt kinderen optimale ontplooiings- en ontwikkelingskansen. Dit gebeurt in nauwe 

samenwerking met ouders en andere partners. De Elzengaard is onderdeel van Cello-zorg. 

Sinds 1-1-2011 zijn basisschool De Masten, orthopedagogisch kindercentrum De Elzengaard, 

kinderopvang Meerlaer (Kanteel) en het wijkcentrum ons Trefpunt, gehuisvest in de nieuwbouw 

‘Meerlaer, Kind en Wijkcentrum’. Binnen kindcentrum Meerlaer is gezocht naar momenten waarop 

de verschillende doelgroepen elkaar kunnen ontmoeten en elkaar kunnen ondersteunen in 

ontwikkeling. Dit vanuit de uitgangspunten rekening houden met elkaar, leren omgaan met elkaar en 

het kunnen omgaan met en respecteren van onderlinge verschillen en overeenkomsten. 

Het team van kindcentrum Meerlaer, heeft de ambitie om voortdurend aan de kwaliteit van het 

onderwijs en opvang te werken, vanuit een professioneel team. We willen daarbij gebruik maken van 

samenwerking met alle organisaties die “Meerlaer” ons biedt. De missie van ons kindcentrum is 

verbonden met onze identiteit en geeft antwoord op vragen als: Wie zijn we en waar staan wij voor 

op Meerlaer? Wat willen we aan kinderen meegeven? Waar willen wij als kindcentrumteam samen 

aan werken? 

 

1.3 Onze missie, visie en kernwaarden 
De missie vormt het fundament onder ons werk. De visie beschrijft hoe wij de rol van kindcentrum 

Meerlaer zien.  

Onze missie: 

KC Meerlaer is een toonaangevende en unieke samenwerking tussen reguliere, gespecialiseerde 

kinderopvang en onderwijs. KC Meerlaer levert een belangrijke bijdrage aan inclusie voor kinderen 

van 0-13 jaar.  

Onze visie: 

Door een professionele houding hebben  we het vertrouwen van samenwerkingspartners. Met elkaar 

bieden we een doorgaande ontwikkelingslijn 0-13 aan. 

Dat kenmerkt zich door: 

- Een bij de ontwikkeling passend aanbod te bieden 

- Teamspirit in combinatie met zelfstandigheid en het nemen van eigen 

verantwoordelijkheid 

- Een intensieve samenwerking met ouders, kinderen en partners 

Zodat we een aanbod kunnen vormgeven met het uitgangspunt;  

gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig 

Kernwaarden geven aan wat van wezenlijk belang is voor ons. Ze geven richting aan onze keuzes en 

handelingen. Ze geven antwoord op de vraag hoe we ons gedragen wanneer we onze missie en visie 

nastreven. Kernwaarden geven aan waar wij als kindcentrum Meerlaer ons aan willen houden, 

wanneer het goed gaat, maar ook wanneer de zaken minder voorspoedig verlopen.  
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Onze kernwaarden: 

Geborgenheid (ankerwaarde) 

Wij zijn gericht op het scheppen van voorwaarden voor kinderen om zichzelf in een veilige omgeving 

te ontwikkelen. Door veel aandacht te besteden aan de saamhorigheid in het team, in de groepen en 

in de samenwerking met derden, zorgen we voor een veilige omgeving. Op basis van 

gelijkwaardigheid en vertrouwen, delen we de zorg en de successen voor de ontwikkeling van de 

kinderen en het kindcentrum.  

Bezieling (ankerwaarde) 

Bezieling betekent voor ons het werken vanuit het hart. Met groot enthousiasme werken we aan de 

ontwikkeling van ons kindcentrum. We kijken naar kansen en mogelijkheden en vinden het een 

uitdaging om kinderen een leerzame, fijne en inspirerende tijd te bieden. Bezieling geeft ons 

inspiratie en focus. Het geeft ons voldoening als we kinderen een zo optimaal mogelijke 

leeromgeving kunnen bieden en vooruitgang zien in de ontwikkeling van kinderen en professionals. 

Professioneel (aspiratiewaarde) 

Wij willen een lerende onderwijsorganisatie zijn die snel en adequaat kan reageren op kansen en 

bedreigingen. Verbeteringen, veranderingen en innovaties zijn het resultaat van leerprocessen in de 

organisatie. We zijn gericht op samenwerking en afstemming en zien het grote belang van open en 

duidelijk communiceren. We wisselen kennis en ervaringen uit, leren van en met elkaar en helpen 

elkaars sterke punten te benutten. Door de grote betrokkenheid bij kindcentrum Meerlaer hebben 

we ‘hart voor de zaak’ en spannen we ons in om de doelen te behalen die we nastreven. 

Verbinding (aspiratiewaarde) 

Wij vinden het belangrijk om in verbinding te staan met de kinderen, de ouders en onze collega’s. 

Onder verbinding verstaan wij een goede samenwerking, heldere communicatie, feedback geven aan 

elkaar, vertrouwen geven en zelfreflectie om te komen tot een professionele cultuur. 

Eenheid (unieke waarde) 

Een hechte samenwerking is voor ons van groot belang. We zien graag dat kinderen en collega’s 

zichzelf ontwikkelen. Het unieke van elk kind en elke collega, in eigenheid, vermogen en leerstijl, is 

ons uitgangspunt. Op de basisschool kiezen we naast een stevige basis op het gebied van taal en 

rekenen, ook voor waardengedreven onderwijs. Zelfregie, eigenheid en eigen 

Onze kernwaarden
ethisch compas, waarden en normen

Waarvoor staan wij? Aan de hand van onze kernwaarden willen 

we onszelf blijven verbeteren en ontwikkelen

Eenheid

Professioneel Verbinding

Geborgenheid Bezieling
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verantwoordelijkheid staan bij ons hoog in het vaandel. Daardoor durven we autonome beslissingen 

te nemen die binnen de visie en de kernwaarden passen. 

Onze visie op ontwikkeling 

Kinderen van KC Meerlaer worden opgeleid tot vaardige, sociale mensen die de toekomst open en 

goed voorbereid tegemoet kunnen treden. Ze zijn van betekenis voor zichzelf, de ander en hun 

omgeving. Daarnaast willen zij hun wijk en de wereld een beetje mooier kleuren. Kindcentrum 

Meerlaer is dan ook een oefenplaats voor het leven. Ons aanbod sluit aan bij de ambities, interesses 

en ontwikkelbehoeften van de leerling. 

1.4  Organisatiekenmerken 
Een ononderbroken ontwikkeling, zonder 

drempels en onnodige hobbels, dat staat 

ons voor ogen als we spreken over de 

doorgaande lijn. Naast de thuisomgeving 

en de buurt hebben kinderen in de 

leeftijd van 0-13 jaar te maken met 

opvang en onderwijs. Opvang en 

onderwijs beschouwen we niet als 

gescheiden werelden: ze zijn beide 

gericht op de ontwikkeling van het kind. 

Opvang en onderwijs hebben elkaar 

nodig, ieder met een eigen inbreng, 

kennis, mogelijkheden, eisen en wettelijke kaders.  Binnen de opvang en het onderwijs houden veel 

spelers zich bezig met de ontwikkeling van kinderen in deze periode: peuterspeelzaal, 

kinderdagopvang, basisschool en opvang (tussenschools en buitenschools). Door samenwerking 

proberen wij een optimale doorgaande ontwikkeling te realiseren voor kinderen. Orthopedagogisch 

kindercentrum, kinderopvang en school zijn zelfstandige organisaties met een eigen opdracht, eigen 

agenda en eigen perspectief. Het gezamenlijk belang komt voort uit de ambities die partijen niet 

alleen willen en/of kunnen realiseren. De legitimering voor gezamenlijkheid komt voort uit:  

 het strategisch beleidsplan en meerjarenbeleid  

 maatschappelijke ontwikkelingen 

 de inrichting van de zorgstructuur 

 het voortbestaan 

 de gemeentelijke agenda 

 de vraag van ouders 

 

Op basisschool De Masten wordt er in de ochtenden gewerkt aan de instrumentele vaardigheden 

zoals lezen, rekenen, taal en schrijven. In de middagen werken we zo veel mogelijk thematisch. Het 

thematisch werken in de middagen omvat de ontwikkelingsgebieden; wereldoriëntatie, techniek, 

expressie en burgerschap. We  werken projectmatig aan de thema's die zijn uitgewerkt volgens de 

kerndoelen. Met behulp van o.a. leskisten, presentaties, filmpjes, t.v.-weekjournaal,  projecten over 

techniek en gastsprekers geven we hier inhoud aan. Methodes gebruiken we als bronnenboeken.  

Bij de kinderopvang wordt er bewust een aanbod van activiteiten gedaan die alle 

ontwikkelingsgebieden van een kind stimuleren. Een goed ingerichte ruimte nodigt kinderen uit tot 

spelen en ontdekken, maar ook voor gezellig samen of rustig alleen zijn. Buiten is voor jonge 

kinderen minstens zo belangrijk als binnen. Door het betekenisvol inrichten van de binnen- en 



 

7 
 

buitenruimtes en op de leeftijd afgestemd aanbod scheppen pedagogisch medewerkers de 

voorwaarden voor veiligheid, welzijn en leren van kinderen. 

Orthopedagogisch centrum De Elzengaard biedt een dagprogramma dat zoveel mogelijk aansluit bij 

de individuele ontwikkelbehoeften van de kinderen. Denk aan bijvoorbeeld snoezelen, muziek, 

buiten spelen en werken met ontwikkelingsmateriaal. 

In de bijzondere samenwerking binnen Meerlaer hebben de kinderen onderling regelmatig contact 

met elkaar. Ze ontmoeten, spelen en leren met elkaar op diverse momenten. Wekelijks zijn er 

momenten waarbij kinderen van school naar De Elzengaard gaan om samen activiteiten te 

ondernemen. Ook sluiten de kinderen van De Elzengaard met een begeleider aan bij de activiteiten in 

de onderbouwunit of bij de kinderen van de opvang. Vieringen zoals Sinterklaas en carnaval worden 

samen voorbereid en uitgevoerd door team en ouders. 

 

Kindcentrum en ouders worden gezien als elkaars partners in de opvoeding van en het onderwijs aan 

kinderen. Kindcentrum en ouders hebben beide een pedagogische rol te vervullen en zijn samen 

medeverantwoordelijk voor de identiteitsontwikkeling van de kinderen. Door samen te werken 

kunnen zij elkaars pedagogische en onderwijskundig gerichte invloed versterken. Vandaar dat 

gesproken wordt over ‘educatief partnerschap’. Educatief partnerschap heeft betrekking op zowel 

onderwijskundige als pedagogische aspecten. Een goede en productieve relatie tussen kindcentrum 

en ouders is van belang voor de prestaties en de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. 

Educatief partnerschap kan in dit opzicht beschouwd worden als een belangrijk kwaliteitskenmerk 

voor kindcentrum Meerlaer. In een gelijkwaardige relatie worden beslissingen ten aanzien van het 

kind gezamenlijk genomen, uiteraard met inachtneming van de verschillende eindverantwoordelijk-

heden van ouders, school en kinderopvang.  
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1.5 Documentgeschiedenis 
Dit document is tot stand gekomen op basis van gesprekken met verschillende stakeholders. Het 

vertrekpunt van dit traject werd gevormd door een integrale analyse van evaluaties van de 

voorgaande planperiode, in mei 2018. 

Datum Versieno. / status Besproken met: 

Juni 2018 Analyse vorig planperiode Team  

Januari 2019 Strategische koers 
besproken 

Team en MR 

Februari 2019 Individuele gesprekken over 
koers van ons kindcentrum 

Team 

12, 13, 28 en 29 maart 
2019 

Koffiegesprekken met 
ouders over de koers van het 
kindcentrum 

Ouders 

4 april 2019 Input verzameld bij het 
kinderkabinet over de koers 
van het kindcentrum 

Kinderkabinet 

11 april Input medewerkers, ouders 
en kinderen besproken en 
keuzes gemaakt in onze 
beleidsvoornemens 

Team 

21 mei Input vanuit het team op de 
‘wicked problems’ 

Team 

3 juni Concept kindcentrumplan Bestuur 

11 juni Concept kindcentrumplan Team 

12 juni Ter instemming  MR 
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2 Wat is onze opdracht 
 

2.1 Op basis van de wet Primair Onderwijs 

Onderwijskundig beleid  
Signumscholen hebben vanuit de decentrale besturingsfilosofie ruimte om een eigen 

onderwijskundig  beleid te ontwikkelen. Dit beleid is voor KC Meerlaer concreet beschreven in de 

schoolgids. Het strategisch beleid 2019-2023 van Signum fungeert als een gemeenschappelijk 

ontwikkelkader voor de scholen van Signum. In het impactgebied “Ontwikkeling van kinderen” is een 

viertal vraagstukken geformuleerd waarop alle scholen een beweging willen maken in relatie tot hun 

onderwijsbeleid. De wijze waarop KC Meerlaer deze beweging wil maken is beschreven in hoofdstuk 

3 van dit schoolplan. Indien van toepassing wordt daarbij aangegeven hoe de school voldoet aan 

wettelijke vereisten. Van een aantal van deze vereisten verwijzen wij al op deze plaats: 

- In het KC geven wij inhoud aan de pedagogische opdracht in relatie tot actief burgerschap en 

sociale integratie. (zie schoolgids) 

- KC Meerlaer beschikt over een adequaat systeem voor leerlingenzorg en een 

schoolondersteuningsprofiel. Dit ondersteuningsprofiel is opgenomen in bijlage 1 van dit 

schoolplan. 

Personeelsbeleid 
Vakmensen in onderwijs en kinderopvang hebben grote impact op de ontwikkeling en het leren van 

kinderen. Het beroep van leerkracht wordt daarbij veelzijdiger en dynamischer, onder meer door 

ontwikkelingen zoals passend-, of beter, inclusief onderwijs. Signum beschikt daarom over een 

personeels- en een professionaliseringsbeleid dat periodiek wordt geactualiseerd1. KC Meerlaer sluit 

hierbij aan. Duurzame inzetbaarheid is in dit beleid een belangrijk streven.   

Eisen van bevoegdheid: 

 In het functiegebouw onderscheidt Signum verschillende functieniveaus in het primaire 

proces  (onderwijsassistent, leerkrachtondersteuner, startbekwaam leerkracht, 

basisbekwaam leerkracht, vakbekwaam leerkracht, expertleerkracht). Startende leerkrachten 

worden conform CAO-PO (artikel 9.9) onderworpen aan interne certificering. Dat geldt ook 

voor leerkrachten die op het niveau van vakbekwaam of expert erkend willen worden.   

 Voor verschillende rollen in de school zijn rolbeschrijvingen vastgelegd.   

 Ook bij vervanging bij afwezigheid van personeel is de continuïteit onderwijs door 

gekwalificeerd personeel gewaarborgd. Door de vervanging gezamenlijk met andere besturen 

via OMC 073 te regelen wordt bevoegd personeel ingezet. Ook dit personeel wordt begeleid 

richting certificering naar het niveau basisbekwaam, vakbekwaam of expert.  

 Vanuit Signum wordt samengewerkt met opleidingen van het Koning Willem I college en met 

de Fontys Pabo in het kader van het partnerschap opleiden in de school (POS). Beide 

samenwerkingen kenmerken zich door partnerschap waarin het (initieel-)opleiden voor een 

groot deel plaatsvindt in  de praktijk, waardoor ook Signum bijdraagt aan de kwaliteit van 

onderwijspersoneel in de regio.  

 

 

                                                           
1 Vanuit artikel 30 uit de WPO neemt Signum in het bestuursformatieplan een bepaling op inzake de 
evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding. 
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Onderhoud en ontwikkeling bekwaamheid: 

 Via de tool Mevolution en via gesprekkencyclus reflecteren medewerkers met respectievelijk 

‘peers’ en leidinggevenden op hun functioneren en hun professionele ontwikkeling.  

 Vanuit het principe van duurzame inzetbaarheid worden medewerkers aangemoedigd om 

regie te voeren op hun eigen loopbaanontwikkeling, waarbij Signum ze ondersteund met 

workshops.    

 Talent wordt gefaciliteerd bij het volgen van opleidingen. Voorbeelden hiervan zijn master- 

en/ of leiderschapsopleidingen zoals de master EN, de MLI en de MLE.  

 In de komende beleidsperiode worden de mogelijkheden voor het leren op de werkplek en 

netwerkleren vergroot.  

Veiligheid 
Kinderen en medewerkers moeten zich veilig voelen om goed tot ontwikkeling te komen en blijven. 

Binnen ons kindcentrum hebben we te maken met sociale en fysieke veiligheid. De sociale veiligheid 

en meldcode huiselijk geweld is beschreven in ons veiligheidsplan dat is in te zien bij de directie van 

school. Als er over fysieke veiligheid wordt gesproken, bedoelt men “bedreiging van gezondheid en 

goederen door allerhande ongevallen in de natuur of technologie” (Elffers & De Jong, 2004). Om de 

risico’s op letsel zoveel mogelijk te beperken binnen ons kindcentrum hebben wij aandacht voor de 

volgende drie gebieden; 

BHV 

Binnen kindcentrum Meerlaer zijn binnen alle geledingen voldoende opgeleide bhv-ers die zorg 

dragen voor de veiligheid van de kinderen en het personeel. Ze volgen jaarlijks een herhalingscursus. 

Er is altijd minimaal één gediplomeerde BHV’er in het gebouw. Ook hangt naast het publicatiebord 

vlakbij de ingang van de school een AED.  

Ontruimingsplan 

 De ARBO-wet verplicht elke kindcentrum om een ontruimingsplan te hebben zodat in geval van 

calamiteiten iedereen zo snel en veilig mogelijk het gebouw kan verlaten.  Om de kinderen en het 

personeel enigszins vertrouwd te maken met dit plan, wordt dit met ze besproken en vindt er 

jaarlijks een oefening plaats. Hierbij is het de bedoeling dat iedereen na het alarmsein zo snel 

mogelijk, via de voor hen bestemde uitgang, het gebouw verlaat om zich vervolgens te begeven naar 

de speelplaats. Daar is voor elke unit een afgesproken punt om zich te verzamelen. Hier aangekomen 

controleert het verantwoordelijke teamlid aan de hand van de absentielijst of alle kinderen van de 

unit het gebouw daadwerkelijk verlaten hebben. Ook tijdens het overblijven verzamelen alle 

kinderen zich op een vaste plaats in geval van calamiteiten. Het ontruimingsplan ligt ter inzage bij de 

directie.  

Verkeersveiligheid 

Basisschool De Masten is sinds enkele jaren in het bezit van het Brabantse Verkeersveiligheidslabel. 

Dit is een kwaliteitskeurmerk op het gebied van verkeersveiligheid op onze school. Ook kent de 

school een werkgroep Verkeer, bestaande uit ouders en teamleden, die zich bezighoudt met het 

bevorderen van de verkeersveiligheid rondom KC Meerlaer. We willen de kinderen zoveel mogelijk 

stimuleren om op de fiets of te voet naar school te komen.  

Kwaliteitsbeleid 

Signum heeft een systematiek ten behoeve van het bewaken van kwaliteit ontwikkeld en vastgelegd. 

Deze werkwijze richt zich in alle lagen van de organisatie op het systematisch onderzoeken van de 

praktijk vanuit een regulatieve cyclus. Deze cyclus ondersteunt twee niveaus van bewaken van 

kwaliteit.  
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 1e cyclus: Het ontwikkelen, uitvoeren, bewaken en vaststellen van onze kwaliteit op 

schoolniveau en op bovenschools niveau; 

 2e cyclus: Het bewaken van de realisatie van onze kwaliteitsverbetering. 

Het hanteren van deze twee cycli levert naast een signaal, ook steeds de impuls tot en de richting 

aan het continue verbeteren van ons eigen handelen. Ons kwaliteitszorgsysteem is daarmee een 

dynamisch systeem van regelen en verantwoorden. Het beleid (de ‘plan’) vindt plaats in een 

meerjarencyclus waarin vierjaarlijks een strategisch beleid word vastgesteld dat wordt 

geoperationaliseerd in jaarcycli. Onderstaande tabel geeft de belangrijkste instrumenten weer die in 

deze cycli op school- en bestuursniveau wordt gehanteerd (de ‘check’ en “act”) 

 
Tabel 1: Check en act in het Signum kwaliteitssysteem op bestuurs- en schoolniveau 

Bestuursniveau: Schoolniveau:  
In de kwartaalanalyse worden signalen van scholen m.b.t. onderstaande onderzoeken/activiteiten besproken en 
vastgelegd. Er worden interventies bepaald, beschreven en geëvalueerd.   

Plannen en evalueren  
-strategisch beleid  
-bestuursjaarplan  
-bestuursbegroting  

Jaargesprekken met directeuren: 
-functioneringsgesprekken 
-beoordelingsgesprekken 
-schoolontwikkelings gesprekken   
-formatiegesprekken 
-begrotingsgesprekken 
-huisvestingsgesprekken  

Jaarverslag  Eind- en tussenopbrengsten  

Jaargesprekken 
-functioneringsgesprekken 
-beoordelingsgesprekken met  
medewerkers 
  

KCM Tweejaarlijks onderzoek naar kwaliteit en 
tevredenheid van directeuren, ouders, team en 
leerlingen 

KCM. In de KCM zijn specifieke vragen 
opgenomen over het bestuur 

Inspectie Vierjaarlijks kwaliteitsonderzoek  

Jaargesprek inspectie op basis van  
toezichtkader 

Stadsfoto Compas 
Tweejaarlijks onderzoek naar fase van 
ontwikkeling kindcentra 

Jaargesprek Raad van Toezicht op basis van 
toezichtkader  
 

 

Audit of peerreview door stakeholders  

 

2.2 Op basis van de Wet Kinderopvang 

De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) beoogt de kwaliteit in de kinderopvang verder 

te verbeteren. In de wet zijn vier pedagogische basisdoelen vastgelegd: 

 het waarborgen van fysieke en emotionele vrijheid; 

 het bevorderen van persoonlijke competentie van kinderen; 

 het bevorderen van sociale competentie van kinderen; 

 socialisatie door overdracht van waarden en normen. 

De Kinderopvang moet aan wettelijke kwaliteitseisen voldoen op het gebied van registratie, 

wijzigingen en administratie, pedagogisch klimaat, personeel en groepen, veiligheid en gezondheid, 

accommodatie en ouderrecht. 
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Registratie, wijzigingen en administratie 

Aanmeldingen, wijzigingen en registratie gaan via de website; 

https://www.kanteel.nl/locaties/kindcentrum-meerlaer. De aanmelding komt binnen bij 

relatiebeheer en zij nemen zo snel mogelijk contact op.  

Kanteel Kinderopvang 

Postbus 334 

5240 AH Rosmalen 

tel. 073-8507850 

E-mail: Info@kanteel.nl 

Website: www.kanteel.nl en www.kcmeerlaer.nl 

Afdeling relatiebeheer: 

E-mail: relatiebeheer@kanteel.nl 

Telefoon: 073-851999 

Contactgegevens basisgroepen: 

BSO het Merelnest en BSO Papegaaiennest : 073-8511414 

 

Contactgegevens locatiemanager: 

Karin van de Hoven: 06-36556396 

E-mail: kvdhoven@kanteel.nl   

Pedagogisch klimaat  

Kanteel is een organisatie die bijdraagt aan elke stap van ieder kind op weg naar volwassenheid, 

want kinderen zijn de toekomst. We geloven in de ontwikkelkracht van kinderen, daarom stimuleren 

wij actief de unieke groeimogelijkheden van kinderen. 

Kinderen groeien op in een voortdurend veranderende samenleving. En de kwaliteiten en 

vaardigheden die kinderen in de toekomst nodig hebben, veranderen mee. De taak van onze 

pedagogische professionals is bij kinderen vaardigheden te laten ontplooien, waarvan we nu weten 

dat die de komende jaren noodzakelijk zijn: ook wel de 21-eeuwse vaardigheden genoemd: 

 

 Samenwerken 

 Probleem oplossend denken en handelen 

 Creativiteit  

 Communiceren 

 Sociale en culturele vaardigheden 

 Kritisch denken 

 Zelfregulering (inzicht in eigen handelen) en  

 ICT-geletterdheid (mediawijsheid, ICT en informatie basisvaardigheden en formulering van 

problemen)  

 

Bij Kanteel kunnen kinderen dit spelend, betrokken en onderzoekend ontdekken. De 21-eeuwse 

vaardigheden hebben we vertaald in onze pedagogische uitgangspunten: 

 

Ik kan het zelf! 

Wij laten een kind dingen zelf doen en geven hiervoor de ruimte en de middelen. Wij luisteren goed 

naar wat kinderen zelf willen doen en stimuleren hen. Onze locaties zijn zo ingericht dat ze uitdagen 

tot spel. We noemen dat een rijke speelleeromgeving. Onze medewerkers bieden kinderen een 

https://www.kanteel.nl/locaties/kindcentrum-meerlaer
mailto:Info@kanteel.nl
http://www.kanteel.nl/
http://www.kcmeerlaer.nl/
mailto:relatiebeheer@kanteel.nl
mailto:kvdhoven@kanteel.nl
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passend activiteitenaanbod aan en ondersteunen kinderen in hun spel. Op deze manier komen 

kinderen tot betrokken spel en dan wordt spelen leren.  

Ik ben niet alleen! 

Op ons kindcentrum hebben we verschillende vormen van groepsopbouw: een babygroep, 

peutergroep, verticale groep voor kinderen van 0-4 jaar en BSO-groepen met verschillende 

leeftijdsopbouw. 

In het kindcentrum maakt elk kind deel uit van een vaste groep. Deze groep biedt kinderen veel 

unieke mogelijkheden en kansen. Ze oefenen met samen spelen, leren, ruzies oplossen, je houden 

aan afspraken, zoeken naar grenzen en verantwoordelijkheid nemen. Aandacht voor een positieve 

groepssfeer staat daarbij centraal. 

 

Ik mag er zijn! 

We vinden het belangrijk dat ieder kind, jong en oud, elke dag ervaart dat het gezien wordt en er toe 

doet. Op deze manier ontwikkelt een kind zijn eigen persoonlijkheid met eigenwaarde en 

zelfvertrouwen. Onze medewerkers hebben oog voor wat kinderen denken, willen en voelen. Ze 

houden rekening met de behoefte van kinderen aan individuele aandacht, erkenning en bevestiging. 

Op deze manier wordt het welbevinden van kinderen verhoogd. 

Ik ben ik en jij bent jij! 

Kinderen groeien op in een wereld waarin veel verschillen bestaan. Verschillen in religie, cultuur, 

geaardheid en huidskleur maar ook in gezinssamenstelling en het wel of niet hebben van een 

beperking. Deze verschillen benaderen we bij Kanteel als waardevolle aanvullingen op elkaar. We 

leren kinderen open te staan en respect te hebben voor ieders leefwereld, gewoonten en gebruiken. 

Ik kan dit al! 

Een kind is de motor van zijn eigen ontwikkeling! Ze ontwikkelen zich door spelenderwijs te doen, te 

ervaren en te beleven. Wanneer een kind zelf oplossingen vindt voor problemen waar hij mee te 
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maken krijgt wordt zelfvertrouwen bekrachtigd. Zo ontwikkelt zelfstandigheid. Wanneer kinderen 

sommige dingen moeilijk blijven vinden dan stimuleren en helpen wij hen. Wij genieten van kinderen 

die trots op zichzelf zijn als ze ontdekken dat ze iets nieuws hebben geleerd. 

Personeel en groepen 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires in de 

kinderopvang 

In de wet Kinderopvang is vastgelegd wat het aantal toegestane kinderen is ten opzichte van het 

aantal pedagogisch medewerkers. Hier houden wij ons aan binnen het kindcentrum. In de wet is ook 

vastgelegd dat hier 3 uur op een dag (bij een openstelling van 10 uur en meer) vanaf mag worden 

geweken. 

Op ons kindcentrum wordt  hier op de volgende tijden vanaf geweken: 

 Tijdens het openen tussen 07:30 en 08:30 

 Tijdens de pauzetijden tussen 13:00 en 14:00 

 Tijdens de afsluiting van de dag tussen 17:00 en 18:00 

Deze uren kunnen op de dagen van de week verschillen, maar zijn wel iedere week hetzelfde. 

Onze pedagogisch medewerkers beschikken over de gewenste diploma’s zoals beschreven in de wet 

kinderopvang. We werken met vaste gezichten op de groepen die wekelijks via een vast rooster 

aanwezig zijn.  

Achterwachtregeling 

Ons kindcentrum is gevestigd in een gebouw met meerdere gebruikers daardoor zijn er bijna altijd 

meerdere personen in het gebouw. De medegebruikers zijn op de hoogte van de afspraak m.b.t. 

achterwacht zijn. Zij geven dan ook tijdig door indien zij niet aanwezig kunnen zijn in het gebouw. 

Indien er een pedagogisch medewerker alleen staat en er geen andere partijen in het gebouw 

aanwezig zijn, zorgen we dat er een 2e pedagogisch medewerker wordt ingezet of dat er iemand van 

het centraal kantoor komt werken in het gebouw tijdens de benodigde uren. 

Vierogen principe  

Wij werken op ons kindcentrum volgens het vierogen principe. Dit houdt in dat gedurende de dag er 

altijd een pedagogisch medewerker mee kan kijken of mee kan luisteren met de pedagogisch 

medewerker die voor een korte periode alleen met een groep kinderen is. Daarom moet, daar waar 

een pedagogisch medewerker alleen is vanwege het aantal kinderen, altijd een extra volwassene in 

het gebouw aanwezig zijn die mee kan kijken of luisteren. Op de slaapkamers zijn babyfoons 

geplaatst en deze gaan aan zodra er een kindje op bed wordt gelegd. Op deze manier kan de tweede 

persoon horen wat er gaande is op de slaapkamer.   

Invulling mentorschap 

Op kindcentrum Meerlaer heeft ieder kind een mentor, dat is een pedagogisch medewerker van de 

groep van uw kind. Bij de start van de kinderopvang krijgt u te horen wie de mentor is van uw kind. 

Deze mentor is uw aanspreekpunt als het gaat om de ontwikkeling en welbevinden van uw kind. De 

mentor volgt en registreert de ontwikkeling van uw kind en voert de oudergesprekken; 

 3 maanden evaluatie ( 3 maanden na plaatsing) 

 10 minutengesprek ( jaarlijks) 

 Overdrachtsgesprek/Eindevaluatie  



 

15 
 

Mocht er een wisseling van mentor plaatsvinden, wordt u hier mondeling of schriftelijk van op de 

hoogt gesteld. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang  

Iedere medewerker, stagiaire en vrijwilliger is in het bezit van een VOG en staat geregistreerd in het 

personenregister. 

Groepen op kindcentrum Meerlaer 

KDV Floddertje is een verticale groep waarbij kinderen van 0 tot en met 4 jaar worden opgevangen. 

De maximale capaciteit bestaat uit 14 kinderen. De peutergroep is een groep waarbij kinderen van 

2,5 tot en met 4 jaar worden opgevangen. De maximale capaciteit bestaat uit 8 kinderen.  

BSO Meerlaer is opgesplitst in twee (basis)groepen. De eerste groep (Merelnest) is van 4 tot 8 jaar en 

de tweede groep (Papegaaiennest) is vanaf 6 tot en met 13 jaar. 

Binnen KDV Meerlaer hanteren we breng- en haaltijden. Gedurende deze tijden is er ruimte om 

informatie uit te wisselen met, en vragen te stellen aan de pedagogisch medewerker. 

Breng- en haaltijden KDV: 

Brengen ochtend:   07.30 – 09.00 uur 

Ophalen ochtend/ brengen middag: 12.30 – 13.00 uur 

Ophalen middag:   16.00 – 18.30 uur 

Breng- en haaltijden peutergroep: 

Brengen ochtend:   08.30 uur 

Ophalen ochtend:   12.30 uur 

Breng- en haaltijden BSO tijdens schoolweken: 

Brengen VSO:    07.30 – 08:30 uur 

Ophalen middag:   16.00 – 18.30 uur 

Breng- en haaltijden BSO tijdens vakantieweken:  

Brengen ochtend:   07:30 – 09:00 uur 

Ophalen ochtend/brengen middag: 12:30 – 13:00 uur 

Ophalen middag:   16.00 – 18.30 uur 

Openingstijden KDV en peutergroep alle dagen m.u.v. officiële feestdagen 7:30 – 18:30 uur 

Openingstijden VSO schoolweken  07:30 - 08:30 uur  

Openingstijden BSO schoolweken: maandag, dinsdag & donderdag van 15:00 uur – 18:30 uur 

Openingstijden BSO vakantieweken: maandag t/m vrijdag van 07:30 uur – 18:30 uur 

Wennen 

Voor kinderen en voor hun ouders is het belangrijk om te wennen in de groep waarin het kind 

geplaatst wordt. Wij laten kinderen altijd maximaal twee dagdelen wennen. Als uw kind nog geen 

gebruik maakt van onze opvang, wordt er met u tijdens het intakegesprek een afspraak gemaakt voor 

een wenmoment op de groep waarin uw kind geplaatst wordt. Dit vindt plaats binnen 14 dagen vóór 

de start van de opvang. Hier zijn geen kosten aan verbonden. De BKR mag niet overschreden worden 

voor dit wenmoment. 

Als uw kind al op de dagopvang van Kanteel zit en doorstroomt naar een andere leeftijdsgroep op 

dezelfde locatie is er ook een moment waarop het kind gaat kennismaken op de groep waarin het 

geplaatst wordt. Deze kennismakingsmomenten zullen met de ouders afgestemd worden, dit kan 

echter alleen wanneer het kind ten allen tijde kan terugkeren naar de eigen stamgroep. 
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Veiligheid en gezondheid  

De kinderopvang van Meerlaer beschikt over een actueel beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. Met 

behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt wat onze visie is op veiligheid en gezondheid 

en hoe wij dit vertalen naar ons dagelijks handelen. Met als doel de kinderen en medewerkers een zo 

veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd 

worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en hen geleerd wordt om te gaan met kleine risico’s.   

Voor de ontwikkeling van dit beleidsplan zijn ons kindbeeld en ons medewerkersbeeld, zoals ook 

beschreven in onze pedagogische bouwstenen, ons vertrekpunt geweest. Dit plan is in te zien bij de 

locatiemanager van kinderopvang Meerlaer. 

 

Vermoeden kindermishandeling 

Bij vermoeden van mishandeling of misbruik geldt een ander plan van aanpak. Wanneer er een 

vermoeden van kindermishandeling of seksueel misbruik is, hanteren we binnen Kanteel de wettelijk 

verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, die is vastgelegd door de 

Brancheorganisatie Kinderopvang. Alle pedagogisch medewerkers zijn hiervan op de hoogte. 

Accommodatie  

Kindcentrum Meerlaer is een Integraal 

kindcentrum omringd door een unieke 

buitenruimte met groot speelbos, moestuin en 

voetbalveld. Een integraal kindcentrum is een 

plek waar iedereen samen werkt vanuit één visie, 

één team en één plan. Bij kindcentrum Meerlaer 

worden baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 

13 jaar in één doorgaande lijn gevolgd. Een 

integraal kindcentrum biedt onderwijs, 

(gespecialiseerde) kinderopvang. Kindcentrum 

Meerlaer biedt een aanbod op maat. Dit 

betekent dat ouders van kinderopvang en onderwijs samen gebruik kunnen maken, maar ook voor 

één van beide voorzieningen kunnen kiezen. Kindcentrum Meerlaer ondersteunt de behoeftes van 

uw kind en het gezin hierdoor optimaal. Het grote voordeel van een integraal kindcentrum is dat uw 

kind de gehele dag wordt opgevangen door een vast team van medewerkers op één locatie. Voor 

kinderen betekent dit dat het aanbod geheel wordt afgestemd op de behoeftes van uw kind.  

Ouderrecht 

Bij Kanteel is de inspraak van ouders op verschillende manieren mogelijk. Kinderopvang Meerlaer 

heeft een eigen oudercommissie waarin ouders mee kunnen praten over de manier van werken op 

het kindcentrum. De locatiemanager is altijd bij deze vergaderingen aanwezig. De verschillende 

oudercommissies zijn verenigd in de Centrale Cliëntenraad (CCR). Binnen de CCR krijgen ouders de 

mogelijkheid om mee te praten over de besluitvorming en beleidsvoering van Kanteel Kinderopvang. 

We hebben ook een klachtenprocedure waarmee ouders zowel klachten als tips en verbeterpunten 

kunnen delen. De locatiemanager kan u hier meer over vertellen, ook kunt u kijken op onze website. 

Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld dan kunt u altijd contact opnemen met 

de externe Stichting Klachtenloket Kinderopvang. Ook op andere manieren gaan wij met ouders in 

gesprek. Bijvoorbeeld met een brainstormsessie, klanttevredenheidsonderzoek of ouderavond.  De 

mening van iedere ouder telt, dat is ons uitgangspunt. 
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2.3 Op basis van onze integrale analyse 
Door meerdere documenten, gesprekken en analyse van het oude strategisch beleidsplan, de 

trendanalyses van tussen- en eindopbrengsten, hebben we een zelfanalyse van ons kindcentrum 

gemaakt. Door deze zelfanalyse worden relevante ontwikkelingen in kaart gebracht.  Aan de hand 

van deze gegevens kunnen we een tijdpad maken voor het kindcentrum. Dit tijdpad is in grote lijnen 

uitgewerkt in bijlage 5 (meerjarenplanning) en wordt geconcretiseerd in de jaarplannen die per 

schooljaar opgesteld worden. Komende jaren hebben we een aantal punten waarin we ons willen 

verbeteren op basis van onze zelfanalyse. Een aantal van deze punten hebben ook tijdens de vorige 

beleidsplanperiode onze aandacht gehad, maar zullen in deze periode verder door ontwikkelen. 

 We bouwen verder aan groepsdoorbrekend werken als antwoord op ononderbroken 

ontwikkeling en talentontwikkeling van elk kind. We willen doorgaande lijnen aanbieden 

waardoor voorsprong of herhaling geen probleem is en we meer af kunnen stemmen op de 

onderwijsbehoefte van het kind. In de unit delen de professionals kennis en sparren ze over 

de ontwikkeling van de kinderen en de schoolorganisatie. De rol van kinderen in hun eigen 

leerproces willen we vergroten door het eigenaarschap binnen het leerproces te vergroten. 

 De afgelopen periode heeft de doorgaande lijn 0-6 jaar onze expliciete aandacht gehad. Er is 

een verdiepingsslag gemaakt m.b.t. de samenwerking en afstemming tussen kdv-psz. De 

aankomende periode gaan we onze aanpak borgen. En leggen we een nieuwe impuls bij het 

verder stimuleren van de zone van naaste ontwikkeling. Dit is essentieel zodat we meer 

uitdaging kunnen bieden aan peuters met een ontwikkelingsvoorsprong en extra 

ondersteuning/herhaling kunnen bieden aan kleuters in kleinere setting. 

 Ook willen we graag ouders meer betrekken bij de onderwijsprocessen op school zodat we 

een sterk gedeelde verantwoordelijkheid hebben over de individuele kind- en de 

schoolontwikkeling. Afgelopen jaar is gestart met drie koffiemomenten waar gesproken is 

over curriculum en schoolontwikkeling. Dit willen we de aankomende jaren verder 

uitbouwen. 

 Verdieping en verankering van de visie vanuit de kerndoelen, 21st century skills en het 

breinleren. We bekijken de hoofdonderwijsgebieden vanuit een holistische benadering; op 

welke wijze kunnen we kennis aan kennis koppelen, waarbij de doorgaande leerlijnen als 

leidraad worden gebruikt en de methode ondersteunt. De visie op leren vanuit de 21ste 

century skills en de werking van het brein is hierbij de basis. 

- Rekenen: We gaan het werken vanuit de rekendomeinen borgen.  

- Taal: We gaan op zoek naar een nieuwe spellingmethode/methodiek die beter 

aansluit bij de onderwijsbehoeften van onze kinderen. Binnen de taalmethode wordt 

gekeken welke opdrachten thematisch aangeboden kunnen worden. 

- Wereldoriëntatie: onderzoekend en ontdekkend leren zal verdiept worden zodat het 

thematisch onderwijs nog meer diepgang krijgt. Ook techniek zal expliciet aan de 

thema's gekoppeld worden. Er komt een kartrekker die het team mee neemt en 

inspireert. 

- Het ICT beleidsplan wordt deze periode uitgerold. ICT zal naast de ondersteunende 

rol binnen ons onderwijs ook een specifieke rol gaan spelen waarbij we de leerlingen 

bewust, kritisch en creatief gebruik kunnen maken van digitale technologie.  

 Meer- en hoogbegaafdheid. De populatie kinderen van De Masten geeft aan dat de kans op 

ontwikkelingsvoorsprong/hoogbegaafdheid, sterker aanwezig is dan op andere scholen. 

Binnen het team wordt er iemand geschoold als hoogbegaafdheidspecialist. Deze zal een 

voorstrekkersrol spelen binnen onze school. Het beleid ten aanzien van meer- en 
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hoogbegaafdheid zal herijkt worden. Verder gaan we kijken hoe we jonge leerlingen met een 

ontwikkelvoorsprong een beter aanbod kunnen bieden binnen onze school. 

 Het groene kindcentrum zal een centrale plek blijven houden. Met de moestuin, het speelbos 

en de buitenkast kunnen we onderzoekend en ontdekkend leren op gebied van natuur- en 

milieueducatie in de praktijk brengen. Ook kan de BSO deze elementen in hun aanbod 

opnemen en verdiepen. 

 We zien kansen om als school en reguliere kinderopvang, ons nog meer te verbinden met de 

gespecialiseerde kinderopvang van Cello. De intentie ligt er om een gezamenlijk BSO te 

starten waarbij de reguliere en gespecialiseerde opvang gaan verbinden. 

 De samenwerking binnen het kindcentrum intensiveren op kindniveau.  We willen naast de 

sociale ontwikkeling ook meer effect op het gebied van leren bereiken. Hierdoor wordt het 

accent niet alleen gelegd op sociale doelstellingen maar kan het een basis gaan vormen voor 

een cognitieve ontwikkeling. 

 De samenwerking intensiveren op gebied van zorg en ondersteuning waardoor we elkaars 

expertise in kunnen zetten en kunnen bevragen. 

 We zien kansen om een groter aandeel te gaan leveren binnen de wijk waarbij gezocht gaat 

worden naar mogelijkheden met het wijkcentrum. 

 Ons kindcentrumplan is de strategische onderlegger voor de komende vier jaar. Vanuit dit 

plan maken wij een jaarplan dat past bij actuele ontwikkelingen. Vanuit het jaarplan maken 

we een inhoudelijke jaarplanner waarin de consequenties voor MT vergaderingen, 

unitvergaderingen, themavergaderingen, collectieve studiedagen en MR vergaderingen 

gevuld worden. Binnen de gesprekkencyclus wordt de koppeling gemaakt naar visie geleid 

handelen. 

3 Ontwikkeling van kinderen 
Het strategisch beleidsplan van Signum (2019-2023) onderscheidt ten behoeve van het 

onderwijsbeleid een viertal vraagstukken waarin het kindcentrum de komende jaren een beweging 

moet maken. Voor ieder vraagstuk is weergegeven hoe de school haar beleid vormgeeft en welke 

beweging wordt nagestreefd. Deze beweging wordt geconcretiseerd in jaarplannen. 

1. Hoe bieden wij ieder kind een passende ontwikkelomgeving in de wijk? 
Inclusief werken (Schoolondersteuningsprofiel) 

We weten dat kinderen zich het beste kunnen ontwikkelen als ze samen spelen en leren met 

anderen, in een ‘community of learners’ (Hord, S.M., 1997). In zo’n leergemeenschap is plaats voor 

ieder kind. Wij streven dan ook naar meer inclusief onderwijs in de wijk zoals beoogd in de stedelijke 

visie ‘De toekomst begint vandaag’ en het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband 

(SWV) De Meierij. Als wij kinderen in de eigen wijk meer inclusief onderwijs willen bieden, dan gaat 

het om het werken aan een sterk ondersteunend pedagogisch klimaat met een passend aanbod voor 

ieder kind.  

Kindcentrum Meerlaer beschikt over een schoolondersteuningsprofiel dat is geactualiseerd in mei 

2019 en is opgenomen in bijlage 1 van dit Kindcentrumplan. Ons kindcentrum staat open voor alle 

kinderen! Voorwaarde is dat wij beschikken over de mogelijkheden en deskundigheid om het kind 

optimaal te kunnen begeleiden. Samen met de ouders onderzoeken we wat het beste is voor hun 

kind. Soms is het nodig om extra (externe) deskundigheid in te schakelen en soms is het beter voor 

het kind dat het naar een ander type school gaat. Onze school maakt deel uit van een regionaal 

samenwerkingsverband (www.demeierij-po.nl), waarin scholen samenwerken om ervoor te zorgen 

dat ieder kind ook de kinderen met specifieke zorgbehoeften de beste plek krijgt. De extra zorg die 
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het kind nodig heeft, wordt door dit 

samenwerkingsverband bekostigd. Streven 

is dat ieder kind zo dicht mogelijk bij huis 

passend onderwijs en passende begeleiding 

krijgt. In ons schoolondersteuningsprofiel 

beschrijven we de mogelijkheden om 

kinderen met extra onderwijsbehoeften te 

ondersteunen. Binnen de 

basisondersteuning wil De Masten met vier 

onderdelen aan de slag voor de periode 

2018-2022: 

 Onderwijstijd en instructie afstemmen op verschillen tussen leerlingen, met speciale 

aandacht voor de betrokkenheid van de kinderen bij de eigen leerprocessen.  

 In het zorgplan zullen het beleid voor dyscalculie en gedragsproblemen en het werken met 

ontwikkelingsperspectieven volgens vaste structuur en procedure, opgenomen worden.  

 Ouders worden als partners beschouwd en betrokken bij de ontwikkelingen van hun 

kind(eren) 

 Mogelijkheden tot verdieping en verbreding van intern zorgteam onderzoeken zodat 

expertise van m.n. Cello beschikbaar wordt voor de Masten.  
 

Het professioneel handelen van onze medewerkers 

Het kindcentrum onderschrijft specifieke doelgroepen waarop een ondersteuningsaanbod is 

ingericht. Op verschillende vakgebieden wordt gekeken naar een passend aanbod/leerdoel voor 

ieder kind. Zo is er een Kangoeroegroep waarbij de meer- en hoofbegaafden een passend aanbod 

krijgen. En krijgen de leerlingen uit leerjaar 6 een training WIsh. Daarnaast werken medewerkers met 

niveaugroepen, maar wijken hiervan af als het leerdoel zich hiervoor leent. Ze zijn alert op de vraag 

of de indeling in niveaugroepen passend is voor iedere leerling. Leerlingen wisselen daardoor 

regelmatig van instructiegroep. Binnen het kindcentum is specialistische deskundigheid aanwezig om 

ook moeilijk te hanteren gedrag en leerproblematiek het hoofd te kunnen bieden.  

De beweging 

De aankomende beleidsperiode willen we toegroeien naar het meer groeperen van kinderen op 

flexibele wijze, waarbij afhankelijk van het leerdoel wordt gekozen voor homogene of heterogene 

groepen. Hier worden in de units al verschillende proeftuintjes mee gedaan. Zo wordt bij begrijpend 

lezen en rekenen leerlingen geclusterd vanuit dezelfde instructiebehoeften en zetten we indien 

nodig een eigen leerlijn voor ontwikkeling in. We willen hier nog flexibeler mee leren omgaan en 

verder ontwikkelen en uitbreiden binnen de verschillende vakgebieden, waarbij speciale aandacht zal 

zijn voor het meten van de betrokkenheid van leerlingen bij activiteiten. 

Verder gaan we de aankomende tijd gebruiken om binnen het team van de Masten de deskundigheid 

op verschillende gebieden uit te breiden. Zo wordt er de aankomende tijd een 

hoogbegaafdheidsspecialist en een rekendiagnost opgeleid en zullen er voor de gebieden gedrag en 

onderzoekend leren ook specialisten worden opgeleid. Samen met de al bestaande specialisten 

zullen deze deskundigen vanuit hun beleidsterrein leiding gaan geven binnen het kindcentrum. 

Daarnaast gaan we de samenwerking binnen het kindcentrum intensiveren op gebied van zorg en 

ondersteuning waardoor we elkaars expertise in kunnen zetten en kunnen bevragen. 
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2. Hoe zorgen wij dat ieder kind tot optimale leerwinst komt?  
Het pedagogisch-didactisch klimaat 

Binnen ons kindcentrum werken wij met een breed curriculum dat de ontwikkeling van kinderen 

optimaal stimuleert. We streven naar kansrijk onderwijs voor alle kinderen. Ons onderwijs heeft een 

kwalificerende, socialiserende en persoonsvormende functie (Biesta, G.J.J., 2015). Een kind dat zich 

kennis, vaardigheden en houdingen eigen maakt, tradities, omgangsvormen en praktijken 

gewaarwordt en zijn eigenheid kan ontdekken, staat stevig in zijn schoenen. Vanuit optimisme en 

een positief perspectief willen we de persoonlijkheidsvorming (Verhaeghe, P., 2012) voeden. Samen 

met de kinderen willen we de wereld een beetje mooier kleuren. 

 

In het curriculum staan vakken en leerlijnen niet op zichzelf. We zoeken naar raakvlakken en 

samenhang. We bieden betekenisvolle activiteiten aan waarin we een beroep doen op de kennis, 

vaardigheden, inzichten en attitude van kinderen. Vakken en domeinen vragen voortdurend om 

actualisering (curriculum.nu). Blijvend is onze ambitie om kinderen meer te bieden dan de 

basiskwaliteit. Het gaat daarbij niet alleen om een optimale leerwinst in bijvoorbeeld vakken als taal, 

lezen en rekenen en wereldoriëntatie (kwalificatie), het gaat ons ook om het aangaan van 

levensechte uitdagingen, burgerschapsvorming en leren participeren in de samenleving (socialisatie). 

Dit alles vanuit het bewustzijn dat ieder kind eigen talenten en sociaal-emotionele behoeften heeft 

(persoonsvorming). Hierin ligt de basis voor het onderwijskundig ondernemen in de wijk. 

 

Om tegemoet te kunnen komen aan de vaardigheden die belangrijk zijn in de toekomst willen we als 

team meer ruimte creëren voor de leerprocessen en leerstijlen die bij kinderen passen. Kinderen 

hebben, soms letterlijk, de ruimte nodig om nieuwe leerstof eigen te maken en te ervaren welke 

invloed zij zelf hebben op hun leerprocessen. Kinderen zijn de sleutel tot hun eigen 

ontwikkelingsproces. In de organisatie van een unit is er een verdeling tussen leerkracht gestuurd 

leren en leerling gestuurd leren. Bij leerkracht gestuurd leren krijgt een kind instructie (individueel, 

kleine groep en/of grote groep) en geeft de leerkracht aan wat een goede werkplek is voor een kind. 

Bij leerling gestuurd leren wordt kennis verwerkt (individueel, in tweetallen of in kleine groepjes). Er 

is een verschil in behoefte van leerkrachtsturing. Het ene kind heeft meer instructie en sturing nodig, 

terwijl het andere kind dit minder nodig heeft en weer een ander kind heeft behoefte aan een 

begeleiding van de taakwerkhouding. Om een bredere en verdiepende invulling te geven aan deze 

onderwijsbehoeften zullen de kinderen een belangrijkere rol gaan spelen in hun leerprocessen. Zij 

zullen, samen met de leerkracht, afstemmen wat een meest optimale manier van leren is. Waar het 

ene kind behoefte heeft aan vertrouwen en eigen ruimte, heeft het andere kind behoefte aan 

strakke sturing en controle. Doordat er meer en anders gebruik gemaakt wordt van de ruimtes, 

materialen en elkaar kan er beter ingespeeld worden op de ontwikkelingen van de kinderen. 

 

Ononderbroken ontwikkelproces 

Signumscholen volgen volgens het principe ‘pas toe of leg uit’ de Bossche toetskalender. Op basis van 

de resultaten vanuit hun toetssysteem rapporteren zij tweemaal per jaar het bestuursbureau over 

gerealiseerde leerwinst.  In het kader van het strategisch beleidsplan werken alle signum kindcentra 

aan het versterken van de wijze waarop zij de ontwikkeling van kinderen in beeld brengen én hoe zij 

leerwinst optimaliseren.  

Binnen ons kindcentrum kijken wij naar de individuele ontwikkeling en bijpassende 

onderwijsbehoefte van ieder kind en spelen daarop in door het kind de juiste omgeving en 

materialen aan te bieden. Een uitdagende omgeving die zo is ingericht dat het kind zo zelfstandig 

mogelijk kan functioneren. De inrichting en het materiaal spelen daarbij een belangrijke rol, evenals 
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de heterogene groepen en de rol van de medewerker. Wij helpen ze om hun natuurlijke 

nieuwsgierigheid ruim baan te geven en hun eigen talenten te ontwikkelen. Dit doen we door in te 

spelen op zaken waar kinderen plezier aan beleven, door kinderen aan te sporen en uit te dagen. 

Door het te doen ontwikkelen kinderen anders denken. We stimuleren hen om niet op te geven en 

het zelf te doen, om hulp te vragen en dat fouten maken mag. Kinderen maken een individuele 

ontdekkingstocht en ‘reizen’ van fase naar fase en nemen al hun ervaringen mee, op weg naar 

volwassenheid. Kinderen van nu zijn de burgers van de toekomst, daar bereiden we ze binnen 

kindcentrum Meerlaer op voor. 

Kinderen van verschillende 

leeftijden zitten samen in één 

unit. Dit bevordert 

samenwerken en sociaal 

gedrag. Soms helpt het kind de 

ander, soms krijgt het hulp, al 

naar behoefte en 

mogelijkheden. Het kind heeft 

ieder jaar een andere positie 

binnen de unit: jongste, 

middelste of oudste. Kinderen 

zien een toekomstperspectief in 

hun ontwikkeling door de 

werkzaamheden en ervaringen 

van oudere kinderen. Door onze aandacht voor de brede ontwikkeling bieden we een stevige basis 

om talenten van kinderen maximaal tot hun recht te laten komen. We volgen leerlingen nauwlettend 

in hun ontwikkeling en sluiten daar zoveel mogelijk bij aan door in te spelen op de instructiebehoefte 

van ieder kind en door het aanbieden van aangepaste leerwegen indien noodzakelijk. We kennen 

onze eigen grenzen en geven die ook aan ouders aan en zullen verwijzen indien wij de gevraagde 

hulp niet (meer) kunnen leveren.  

Met de 1-zorgroute wordt op groeps-, school- en bovenschools niveau het onderwijs passend 

gemaakt aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen ondersteunend aan het ononderbroken 

ontwikkelproces van onze kinderen. De kern van de 1-zorgroute is de cyclus van handelingsgericht 

werken. Binnen de leerlingkaarten staan de ondersteuningsbehoeften van de kinderen. Hierin is 

proactief handelen het uitgangspunt. De cyclus van handelingsgericht werken wordt tenminste 2 

keer per jaar door de leerkracht doorlopen en kent de volgende stappen:  

1. evalueren en verzamelen van gegevens;  

2. signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften;  

3. het benoemen van specifieke onderwijsbehoeften;  

4. invullen van de leerlingkaarten per leerling per jaar waarin specifieke didactische en 

pedagogische onderwijsbehoeften beschreven staan en de instructie aanpak die het kind 

geboden krijgt; 

5. het clusteren van leerlingen met gelijksoortige specifieke onderwijsbehoeften;  

6. uitvoeren van aanbod aan de geclusterde leerlingen.  

Binnen ons kindcentrum is een ondersteunende structuur, waarbij de medewerker ondersteund 

wordt bij het doorlopen van de cyclus van handelingsgericht werken. De intern begeleider is hierbij 

de coach van de medewerker. Hiervoor heeft de intern begeleider drie ankerpunten in de 

begeleiding:  



 

22 
 

 de groepsbespreking;  

 de leerlingbespreking; 

 de klassenconsultatie.  

Hiernaast wordt van de directie onderwijsinhoudelijk leiderschap gevraagd. 

Binnen ons kindcentrum maken wij naast de observaties en methode gebonden evaluatiemomenten 

gebruik van het Cito leerlingvolgsysteem. In het kader van het leerlingvolgsysteem worden er op 

vaste momenten, met behulp van de toetskalender, passende methode-onafhankelijke toetsen 

afgenomen. De individuele resultaten worden door de medewerkers geanalyseerd en besproken met 

de interne begeleider tijdens de leerling- en groepsbesprekingen. Deze informatie wordt verwerkt in 

de leerlingkaart en zo nodig vinden er interventies plaats op leerling- en/of groepsniveau. De intern 

begeleider en de directeur analyseren regelmatig de gegevens op schoolniveau en koppelen de 

informatie terug aan het team. Vandaaruit kunnen groep/school verbetermaatregelen vastgesteld 

worden. 

Doorgaande lijn onderwijs-(gespecialiseerde) kinderopvang 

Een ononderbroken ontwikkeling, zonder drempels en onnodige hobbels, dat staat ons voor ogen als 

we spreken over de doorgaande lijn binnen onderwijs en kinderopvang. Naast de thuisomgeving en 

de buurt hebben kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar te maken met opvang en onderwijs. Opvang en 

onderwijs beschouwen we niet als gescheiden werelden: ze zijn beide gericht op de ontwikkeling van 

het kind. Opvang en onderwijs hebben elkaar nodig, ieder met een eigen inbreng, kennis, 

mogelijkheden, eisen en wettelijke kaders. Binnen de opvang en het onderwijs houden veel 

medewerkers zich bezig met de ontwikkeling van kinderen in deze periode: peuterspeelzaal, 

kinderdagopvang, basisschool en opvang (voorschools, tussenschools en buitenschools). Door 

samenwerking proberen wij een optimale doorgaande ontwikkeling te realiseren voor kinderen. KDV, 

peuteropvang, gespecialiseerde kinderopvang en school zijn zelfstandige organisaties met een eigen 

opdracht, eigen agenda en eigen perspectief. Het gezamenlijk belang komt voort uit de ambities die 

partijen niet alleen kunnen realiseren. Wij streven onverminderd naar een doorgaande ontwikkellijn 

van 0 tot 13 jaar en kijken vanuit een breed perspectief naar de ontwikkeling van kinderen. We zien 

het als een opdracht om talent te ontdekken en gericht te ontwikkelen en willen de ontwikkeling van 

kinderen nog beter in beeld kunnen brengen. 

We doen het samen, dat is ons uitgangspunt! 

In alles wat we doen proberen we de leefwerelden waarin kinderen opgroeien te verbinden: thuis, 

kinderopvang, buurt en school. Zo creëren we een emotioneel positief klimaat waarin kinderen 

kunnen groeien en ontwikkelen. 

Als een kind vanuit kinderopvang of peuteropvang doorstroomt naar een basisschool of de 

buitenschoolse opvang  vindt er een overdracht plaats met de medewerker van de basisschool of de 

pedagogisch medewerkers van beide opvangsoorten. In het overdrachtsformulier staat de 

ontwikkeling van het kind omschreven. De betrokken medewerkers zijn op deze manier op de hoogte 

van de vaardigheden. Ook weten zij wie het kind heeft begeleid op het kinderdagverblijf/ 

peuteropvang en kan er eventueel een terugkoppeling plaatsvinden. Voordat wij dit formulier aan de 

basisschool/de buitenschoolse opvang geven, krijgen de ouders het uiteraard eerst zelf te lezen. 

Gaat het kind naar een andere basisschool of buitenschoolse opvang, dan sturen wij het 

overdrachtsformulier, met toestemming van de ouders, op naar de basisschool/buitenschoolse 

opvang waar uw kind naar toe gaat. Indien gewenst kan er tevens een mondelinge toelichting 

gegeven worden.  
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De pedagogisch medewerkers observeren dagelijks de kinderen en de groep. Dit is een bron van 

plezier, inzicht en verwondering. Bij het structureel observeren van de individuele ontwikkeling en 

welbevinden van de kinderen wordt gebruik gemaakt van het observatie instrumenten KIJK en 

Looqin. Hierdoor kunnen we de ontwikkeling van het kind volgen. Aan de hand van het kind 

volgsysteem worden de oudergesprekken gevoerd. 

Daarnaast worden de resultaten besproken in het 

groepsoverleg van pedagogisch medewerkers en 

locatiemanager. Aan de hand hiervan wordt de 

werkwijze op de groep besproken en waar nodig 

aangepast. Als pedagogisch medewerkers vermoeden 

dat er iets aan de hand is, observeren zij eerst gericht 

het kind om vervolgens het probleem met de ouders 

en de locatiemanager te bespreken. Er wordt met de 

ouders besproken of ze de problemen herkennen en 

welke stappen ondernomen worden. 

Wij proberen aan alle kinderen de ondersteuning te bieden die het kind nodig heeft. Dit doen wij niet 

alleen. We werken nauw samen met zorgpartners uit de wijk en in de locatie gebonden 

kindbespreking 0-13. Ons uitgangspunt hierbij is dat we alles doen in overleg met ouders want 

ouders kennen hun kind het beste.  

Het stappenplan ‘basiszorg op KDV’ onderdeel van het pedagogisch werkplan is de werkinstructie 

voor medewerkers in het geval zij problemen signaleren bij een kind. Dit stappenplan wordt in de 

gemeente ’s-Hertogenbosch breed gehanteerd in het kader van de Ondersteuningstructuur 0-13. 

De pedagogisch medewerkers hebben trainingen gevolgd op het gebied van observeren en 

communiceren zodat ze op een verantwoorde manier de zorgbehoefte van kinderen in kaart kunnen 

brengen en hierover in gesprek gaan met ouders. 

De beweging 

Op ons kindcentrum vindt binnen de units differentiatie plaats in het aanbod van de lesstof en 

type/lengte van de instructie. Binnen het vakgebied rekenen en thematisch werken volgen we onze 

eigen leerlijn. De medewerkers monitoren of deze door de leerlingen wordt gerealiseerd. De 

aankomende beleidsperiode zal het werken vanuit leerlijngestuurd leren verder uitgebreid worden 

naar de andere vakgebieden. Waarbij we streven naar een duidelijke visie en beredeneerd aanbod 

m.b.t. de leerlijnen en deze geoperationaliseerd in heldere doelen. De specialisten zullen hier een 

grote rol in spelen. Zij zullen vanuit hun beleidsterrein samen met de directie monitoren en leiding 

geven aan dit proces. Steeds meer werken we aan eigen geformuleerde ambities ten aanzien van de 

te behalen resultaten. Deze ambities zullen door de specialisten in samenspraak met het team 

worden geformuleerd. Daarnaast zal er de aankomende periode een toetsvisie binnen het 

kindcentrum worden ontwikkeld waarbij formatieve en summatieve evaluatie in kaart wordt 

gebracht. En werken we verder aan de doorontwikkeling van de leerlijnen van het jonge kind binnen 

0-6 jarigen. 

3. Onderzoekend, Ontwerpend en Ondernemend leren. Hoe ontwerpen wij vanuit een eigen 

visie op leren en ontwikkelen in ieder kindcentrum een ‘eigen zinnig’ samenhangend 

onderwijsconcept dat inhoud geeft aan een breed curriculum en kinderen het leven leert 

leven? 
Zoals op bladzijde 20 al eerder beschreven is willen wij als team meer ruimte creëren voor de 

leerprocessen en leerstijlen die bij kinderen passen. Om zo tegemoet te komen aan de vaardigheden 
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die kinderen nodig hebben om de toekomst open en goed voorbereid tegemoet te treden en een zo 

optimaal mogelijke passende ontwikkeling te bieden voor ieder kind. 

 

Kerndoelen zijn samen met de referentieniveaus voor rekenen en taal de belangrijkste landelijke 

leerplankaders (balansdigitaal.nl). De kerndoelen geven richtlijnen en minimumeisen voor het 

onderwijs en het niveau van kennis en vaardigheden. De referentieniveaus zijn in opdracht van het 

ministerie van OCW geformuleerd voor taal en rekenen. Dit met als doel de drempels tussen 

verschillende schooltypes te slechten en de kwaliteit van de leeropbrengsten te verhogen. De 

referentieniveaus zijn verdeeld in een Fundamenteel niveau en Streefniveau. Ze geven aan wat het 

kind aan het eind van de schooltijd moet weten en kunnen. Binnen ons kindcentrum gebruiken wij 

deze streefdoelen als ijkpunten binnen onze analyses. Daarnaast stellen wij ook eigen ambitieuze 

doelen op waar wij ons continue aan meten. 

 

In de onderwijswet is aangegeven dat leerlingen op de basisschool minimaal 7520 uur les moeten 

krijgen in 8 jaar tijd. De gehele school is op woensdag- en vrijdagmiddag vrij. Alle leerjaren maken 

jaarlijks minimaal het verplichte aantal uren (940 uur). De schooltijden zijn als volgt: 

Leerjaar 1 t/m 8: ma-di-do 08.30-12.00 uur 

     13.00-15.00 uur 

   wo-vrij  08.30-12.30 uur 

Deze tijden gelden voor alle leerlingen vanaf 5 jaar. De leerlingen van 4 jaar gaan de eerste 10 

lesweken 4 dagen naar school. In overleg met de leerkracht kan het kind donderdag of vrijdag 

thuisblijven in de eerste weken met vele indrukken. Indien er meer rust gewenst is kan dit samen 

met de leerkracht afgestemd worden. 
 

Visie op onderwijs 

Leerlingen van KC Meerlaer worden opgeleid tot vaardige, sociale mensen die de toekomst open en 

goed voorbereid tegemoet treden. Ze zijn van betekenis voor zichzelf, de ander en hun omgeving. 

Daarnaast willen zij hun wijk en de wereld een beetje mooier kleuren. Kindcentrum Meerlaer is dan 

ook een oefenplaats voor het leven. Ons aanbod sluit aan bij de ambities, interesses en 

ontwikkelbehoeften van de leerling. 

Omschrijving curriculum 

In de ochtenden werken we aan de instrumentele 

vaardigheden zoals lezen, rekenen, taal en schrijven. In de 

middagen werken we zoveel mogelijk thematisch. Het 

thematisch werken in de middagen omvat de 

ontwikkelingsgebieden; wereldoriëntatie, techniek, 

expressie en burgerschap.  

 

Schrijven: 

In leerjaar 2 besteden we aandacht aan voorbereidende schrijfoefeningen m.b.v. de methode zwart 

op wit. In leerjaar 3 tot en met 8 werken we met de methode “Pennenstreken”. Omdat de motoriek 

een belangrijke factor is bij het leren schrijven, wordt daaraan systematisch aandacht besteed.  

In de leerjaren 6 tot en met 8 komen andere vormen van schrijven aan de orde, zoals: expressief-, in 

blokletters- en tempo schrijven. 
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Taal: 

In leerjaar 1-2 wordt gewerkt met de nieuwste versie van de methode Schatkist. Schatkist 

combineert taal, lezen en rekenen in één pakket. De methode besteedt systematisch aandacht aan 

alle tussendoelen voor kleuters op het gebied van geletterdheid en gecijferdheid.  In leerjaar 3 wordt 

taal aangeboden in de methode “Veilig leren lezen”.  Vanaf leerjaar 4 wordt de methode “Taal in 

Beeld” en “Spelling in Beeld” gebruikt. De leergangen sluiten uiteraard geheel op elkaar aan.  

In “Taal in beeld” komen de verschillende functies van taal aan bod: 

• taal als speel- en ontdekmateriaal; 

• taal als communicatiemiddel; 

• taal als hulpmiddel bij verkenning en ordening van de werkelijkheid; 

• taal als middel om gedachten en gevoelens te uiten. 

 

Lezen: 

In leerjaar 3 starten we met het aanvankelijk leesonderwijs. We gebruiken hiervoor de vernieuwde 

(“maan-roos-vis”) versie van de methode “Veilig leren lezen” (VLL). De methode is onderverdeeld in 

12 leerstofkernen. In de kernen 1 t/m 6 staat telkens een aantal structuurwoorden centraal. Met 

deze woorden en de daarbij behorende letters wordt op allerlei manieren geoefend. Vanaf kern 7 

wordt de leesvaardigheid verder uitgebreid, waarbij ook het begrijpend lezen een belangrijke plaats 

inneemt. Er is een grote hoeveelheid bijbehorend materiaal, waardoor de lessen aantrekkelijk zijn en 

er op verschillende niveaus kan worden gewerkt. Naast VLL hanteren we de methode: ‘zo leren 

kinderen lezen en spellen’.  

 

Ten behoeve van het voortgezet lezen is gekozen voor de methode “Timboektoe”. “Timboektoe” 

omvat inspirerende teksten op nieuw AVI-niveau, die we afwisselend individueel en samen kunnen  

lezen. Op ieder niveau is er de mogelijkheid tot leesbevordering. Voor risicolezers passen we de 

leerroutes toe, terwijl we voor de snellere lezers de leestechniek onderhouden. Daarnaast zijn er 

efficiënte toetsen en is er uitgekiende software om te ondersteunen in remediëring.   

 

In leerjaar 4 starten de kinderen met de Begrijpend Leesmethode “Nieuwsbegrip”. Deze methode 

leert de kinderen een aanpak die ook tijdens de andere vakken goed geïntegreerd kan worden.  

 

Rekenen: 

We kijken naar wat leerlingen nodig hebben op rekengebied en sluiten aan bij de leerdoelen van de 

kinderen. Binnen elke leerlijn volgen we het hoofdfase model die loopt van begripsvorming naar 

procedure ontwikkeling, vlot leren rekenen en automatiseren en zal uitkomen bij het toepassen van  

flexibel rekenen. Op deze manier hebben alle leerlingen bij ons op school een stevig fundament om 

verder te gaan met de rekenontwikkeling op het voortgezet onderwijs. Binnen onze school gebruikt 

leerjaar 1 en 2 de methode Schatkist als bronnenmateriaal, bij de overige leerjaren is dat de methode 

Getal & Ruimte. We hanteren één leerdoel per week/ twee weken, zodat kinderen de tijd en ruimte 

krijgen om het leerdoel eigen te kunnen maken. Getal & Ruimte biedt de rekenstof aan in realistische 

contexten op verschillende manieren en niveaus. De methode kent veel differentiatiemogelijkheden.  

 

Sociale Vaardigheden: 

Om de sociale vaardigheden van de kinderen te trainen maken we in alle leerjaren gebruik van de 

methode “Goed Gedaan”. Deze methode werkt aan twaalf sociaal-emotionele competenties, 

waaronder zelfkennis, relativeren, bewust keuzes leren maken, weerbaarheid, samen op internet en 

omgaan met media informatie. Voor elk leerjaar zijn er zestien lessen van een uur. In elke les staat 

één onderwerp centraal, zoals wennen, opkomen voor jezelf, kiezen, vrienden en ken jezelf. Dit 
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onderwerp is telkens voor elk leerjaar gelijk. Deze methode werkt met thema’s die in alle leerjaren 

hetzelfde zijn maar op een ander niveau worden aangeboden.  

 

Er wordt in leerjaar 6 ook gewerkt met het programma WIsH, Weerbaarheid in ‘s-Hertogenbosch. 

Het doel van WIsH is het vergroten van de weerbaarheid van kinderen. Pesten en groepsdruk vormen 

een rode draad door alle lessen. De kinderen leren machtsmisbruik herkennen en hun 

handelingsmogelijkheden in onveilige of ongewenste situaties vergroten. Het gaat hierbij vooral om 

veiligheid en welzijn.  

 

Daarnaast wordt, indien de onderlinge groepsinteractie dit vraagt, de methode Meidenvenijn 

toegepast in de bovenbouw. 

 

Burgerschap: 

Binnen burgerschap leggen wij de accenten op betekenis voor jezelf, de ander en hun omgeving. 

Waarbij zijn hun wijk en de wereld een beetje mooier kleuren. Burgerschap komt aan de orde binnen 

het thematisch werken. Daarnaast zijn we hier binnen de samenwerking van Meerlaer continue mee 

bezig. Zo helpen de kinderen van De Masten de kinderen van De Elzengaard in alle vormen van 

beleving van materiaal, lezen voor, ondersteunen bij algemene dagelijkse handelingen en geven 

vorm aan activiteiten zoals muziek en spel. Tevens zijn er momenten waarop het kinderdagverblijf 

samen speelt met kinderen van de Elzengaard in de gymzaal.  
 

Kinderen met een beperking integreren met kinderen van een reguliere basisschool en kinderopvang. 
We voelen ons een minimaatschappij in de vorm van een kindcentrum waar elk kind welkom is, waar 
we samenwerken voor een passende ontwikkeling, waar we kunnen omgaan met elkaars verschillen 
en elkaars overeenkomsten erkennen. Voor een compleet beeld bekijk ons filmpje op Youtube  
https://www.youtube.com/watch?v=NOINGI4DDTw 
 

Engels: 

In leerjaar 6 t/m 8 wordt 1 keer per week lesgegeven in het vak Engels. We gebruiken daarvoor de 

methode “Just Do It”. Naast luisteren, lezen en schrijven krijgt de spreekvaardigheid in deze methode 

de meeste aandacht. Na 2 jaar moeten de leerlingen in staat zijn eenvoudige gesprekjes in het Engels 

te voeren en is de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van deze taal.  

 

Bewegingsonderwijs: 

De leerjaren 3 tot en met 8 krijgen eenmaal per 

week gymnastiek in een gymzaal. Bij elke gymles in 

de sporthal is een leerkracht met gymbevoegdheid 

aanwezig. Tijdens de gymlessen maken de kinderen 

kennis met allerlei spelen en de daarbij behorende 

speltechnieken. Daarnaast leren de kinderen 

allerlei bewegingsvormen op verschillende 

toestellen. De school werkt met behulp van de 

methode van o.a. lesmappen van Van Gelder. 

Naast de gymles in de gymzaal bewegen de 

kinderen 1x per week begeleid buiten. Tijdens deze 

momenten biedt de leerkracht verschillende 

bewegingsactiviteiten aan. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NOINGI4DDTw
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Digitale geletterdheid 

In de onderbouwunit leren we de kinderen al om te gaan met verschillende digitale middelen. Op 

speelse wijze wordt de (leer)stof geoefend. De school beschikt over een computernetwerk en voor 

alle leerjaren zijn pakketten educatieve software geïnstalleerd. We maken gebruik van het 

overkoepelde softwareprogramma Rekentuin. Daarnaast worden de computers en tablets ingezet bij 

de thema’s. Zo leren ze informatie opzoeken op het internet en het maken van een presentatie met 

behulp van een device. Alle units hebben een digitaal schoolbord tot de beschikking. Binnen het 

team hebben we 2 collega's met de ICT taak om het computeronderwijs steviger inbedding te geven. 

De ICT’ers zijn aangesloten bij een netwerk, waarin kennis wordt uitgewisseld en de nieuwste 

ontwikkelingen worden gevolgd. 

 

Thematisch werken: 

In de middagen wordt er thematisch gewerkt. Dat wil zeggen dat er een integratie van de 

vakvormingsbieden: wereldoriëntatie, techniek en expressieve vorming is. Naast het accent op de 

basisvaardigheden lezen, taal en rekenen, is samenwerkend leren een belangrijk onderdeel van ons 

onderwijs. Door in te zetten op thematisch werken en actief leren kunnen de kinderen hun talenten 

optimaal ontwikkelen. Het stellen van goede vragen, opzoeken en verwerken van informatie, 

presenteren en initiatief tonen zijn de vaardigheden die kinderen in de toekomst nodig hebben. We 

werken schoolbreed aan dezelfde thema's. De invulling van de thema's met de kerndoelen en de 

activiteiten kunnen per leerjaar/unit wisselen. Er zullen thema's in de eigen startgroep uitgewerkt 

worden maar ook groepsoverstijgend. Bij het plannen van de thema’s worden de volgende stappen 

genomen: 

 

Stap 1  kerndoelen: 

De kerndoelen vanuit het ministerie van onderwijs, worden verdeeld over 2 schooljaren. Er ontstaat 

een cyclus van 2 jaar waarin alle kerndoelen aan bod komen. 

 

Stap 2  thema’s benoemen: 

De kerndoelen worden geclusterd per thema.  

 

Stap 3  planning: 

De thema’s worden benoemd en het tijdvak per thema wordt afgestemd in de jaarplanning. De 

inhoud van de thema’s wordt in grote lijn vormgegeven. Kerndoelen, activiteiten en schoolafspraken 

worden gemaakt. Thema’s kunnen met de hele school geopend en afgesloten worden. Maar er 

kunnen ook thema’s zijn die in de bouw vorm gegeven worden of alleen in de unit. De vormgeving 

van het thema kan per unit wisselen, de thema’s zijn altijd schoolbreed waardoor de hele school in 

een bepaalde periode aan hetzelfde thema werkt. 

 

Stap 4  inhoud: 

De kerndoelen van wereldoriëntatie worden gekoppeld culturele vorming, expressie, burgerschap en 

techniek. Er ontstaat een integratie van kennis en vaardigheden. Op die manier kan bijvoorbeeld een 

kerndoel over historische tijdindeling leiden tot het maken van muurkranten, oude technieken voor 

handvaardigheid en een excursie. De vaste opbouw van een thema is: 

 Voorkennis ophalen (Wat weet je hier al van? Hoe weet je dat?) 

 Onderzoeksvraag stellen (Wat wil je leren? Waar ben je benieuwd naar?) 

 Op onderzoek uitgaan (Dat is de inhoud van de themaweken) 
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Stap 5 Presentatie 

N.a.v. de onderzoeksvraag en de inhoud van de aansluitende weken, worden de bevindingen en 

leermomenten gepresenteerd. Dat kan een presentatie aan de hele school zijn maar ook in de bouw 

of alleen in de Startgroep. 

 

Seksuele en relationele vorming  

In de week van de lentekriebels krijgen de leerlingen van groep 1 tot en met 8 les in weerbaarheid, 

relaties en seksualiteit. De lessen dragen ertoe bij dat kinderen een positief zelfbeeld en 

vaardigheden ontwikkelen op het gebied van weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Aandacht 

hiervoor op jonge leeftijd zorgt ervoor dat kinderen en jongeren geen of minder risico’s nemen als zij 

gaan experimenteren met seksuele relaties. Relationele en seksuele vorming binnen het 

basisonderwijs omvat meer dan alleen informatie over lichamelijke verandering en /of voortplanting. 

Het gaat ook over vriendschap, liefde, relaties en omgangsregels. Daarom past deze vorming binnen 

alle groepen en doen alle kinderen aan de lessen mee. 

De beweging 

We experimenteren met een beredeneerde aanpak waarin systematisch wordt gewerkt aan 

onderzoekende, ontwerpende en ondernemende activiteiten voor kinderen. Binnen de units merken 

we nog grote verschillen. Aankomende periode zal er een kartrekker zijn die het team mee zal nemen 

en de kwaliteit zal gaan waarborgen. Lesson study zullen we inzetten om het team verder te scholen 

in het aanpakken van deze activiteiten voor kinderen. Voor Wetenschap en Technologie zal het 

kindcentrum eigen ambitieuze leerlijnen opstellen die binnen de instrumentele vaardigheden maar 

ook binnen het thematisch werken een duidelijke plek gaan krijgen. Binnen de instrumentele 

vaardigheden zal een verschuiving plaatsvinden van methode volgend naar leerlijn leidend onderwijs. 

Ook zal worden onderzocht welke rol vroeg vreemde taalonderwijs zal krijgen binnen het 

kindcentrum. 

4. Hoe maken wij de ontwikkeling van kinderen zichtbaar? 
Samen met ouders hebben wij de opdracht om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen. Maar 

hoe kijken wij naar deze ontwikkeling, en wat heeft daarin waarde? Het vinden van taal en 

instrumenten om de ontwikkeling zichtbaar te maken, ook voor en door kinderen zelf, is daarbij 

essentieel.  

Hoe wij toetsen en beoordelen 

Naast het volgen van de leerlingen middels het Cito leerlingvolgsysteem en het systematisch 

analyseren van deze gegevens volgen we kinderen ook middels een portfolio. Binnen het portfolio 

worden vier ontwikkelgebieden beschreven: 

1. Sociaal-emotionele ontwikkeling 

2. Taakwerkhouding 

3. Didactische ontwikkeling 

4. Expressieve en motorische ontwikkeling 

Binnen het portfolio wordt door de kinderen, ouders en de leerkracht bovenstaande ontwikkeling in 

kaart gebracht met behulp van toetsen, observaties en gesprekken. De driehoek tussen kind, ouder 

en school is van groot belang bij de totstandkoming van het portfolio. Wat ziet het kind, wat ziet de 

ouder en wat ziet school? Waarbij we onze focus leggen op de ontwikkeling van het kind ten opzichte 

van zichzelf en de groei die hij/zij daarbij laat zien.  
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De wijze waarop wij ouders en kinderen betrekken 

School en ouders worden gezien als elkaars partners in de opvoeding van en het onderwijs aan 

kinderen. Een goede en productieve relatie tussen school en ouders is van belang voor de 

schoolprestaties en de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Binnen ons kindcentrum wordt in 

een gelijkwaardige relatie beslissingen ten aanzien van het kind gezamenlijk genomen, uiteraard met 

inachtneming van de verschillende eindverantwoordelijkheden van ouders en school. Gedurende het 

schooljaar vinden er op regelmatige basis kindgesprekken plaats waarbij de ontwikkeling van het 

kind ten op zichtte van zichzelf centraal staat. De ik-cirkel die een belangrijk onderdeel vormt van het 

portfolio wordt met behulp van de leerkracht ingevuld, waarbij de ontwikkeldoelen in dialoog met de 

kinderen worden bepaald.  

 

De beweging 

De aankomende beleidsperiode gaan we gebruiken om een meer gevarieerde mix van formatieve en 

summatieve evaluatie toe te passen binnen ons kindcentrum. Waarbij leerlingen ook met 

toenemende mate eigenaar worden van het stellen van ambitieuze doelen. Het porfolio zal hierbij 

een grote rol gaan spelen. Binnen dit portfolio zien we een verschuiving van eigenaarschap richting 

de leerling. Waarbij ontwikkeldoelen in dialoog met kinderen worden bepaald en worden afgestemd 

met ouders. 

4 Ontwikkeling van personeel 
Vakmensen in onderwijs en kinderopvang hebben grote impact op de ontwikkeling en het leren van 

kinderen.  Het strategisch beleidsplan van Signum (2019-2023) onderscheidt ten behoeve van het 

personeelsbeleid een tweetal vraagstukken waarin het kindcentrum de komende jaren een beweging 

wil maken.  Deze hebben betrekking op het benutten van professioneel potentieel en op het 

versterken van onze lerende cultuur. 

5. Hoe benutten wij professioneel potentieel optimaal ten behoeve van de ontwikkeling van 

kinderen en de organisatie? 
Personeel wordt beschouwd als de belangrijkste succesfactor van organisaties en innovaties (Hattie, 

J., 2008), ook binnen het kindcentrum. Professionals willen het beste van zichzelf geven als zij 

vertrouwen krijgen (Jansman, 2016), betrokken zijn bij de ontwikkeling van de organisatie, ruimte 

voelen om iets van hun vak te maken en bevlogen en met trots kunnen vertellen over het werk.  

 

Voldoende expertise 

Vanuit het personeels- en professionaliseringsbeleid van Signum wordt de inzet van bevoegd en 

bekwaam personeel gewaarborgd. De medewerkers hebben zich de afgelopen periode ontwikkeld 

tot breed inzetbaar personeel. Er is een hoge mate 

van betrokkenheid binnen de processen van de 

organisatie en een grote bereidheid samen verder te 

ontwikkelen. Daarnaast speelt werkgeluk een grote 

rol binnen ons kindcentrum. Steeds zijn we op zoek 

naar werk dat aansluit bij iemands kwaliteiten en 

talenten en dragen we samen zorg voor een goede 

werksfeer waarbij je waarde kunt toevoegen aan de 

organisatie. 
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Uitdaging 

De medewerkers ervaren hun werk als uitdagend en afwisselend. Ze ervaren steun en aandacht voor 

hun ambities en werkbeleving.  

De beweging 

We streven ernaar om medewerkers met goed werk en plezier in hun werk te laten bijdragen aan 

betekenisvolle doelen binnen ons kindcentrum. De aankomende beleidsperiode gaan we gebruiken 

om binnen het team van de Masten de deskundigheid op specialistische gebieden uit te breiden. 

Deze deskundigen zullen vanuit hun beleidsterrein leiding gaan geven binnen het kindcentrum en het 

team verder professionaliseren, zodat we een kindcentrum zijn waarbij inspirerende medewerkers 

werken en er binnen het kindcentrum een breed palet aan capaciteiten beschikbaar is die een 

toegevoegde waarde zijn voor het kindcentrum, de stichting en zelfs daar buiten. 

6. Hoe kunnen wij door een lerende cultuur onze bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen 

verder versterken? 
Bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoering van het onderwijskundig beleid 

Het is belangrijk dat de schoolorganisatie een structuur en cultuur biedt waarin het leren van de 

professionals wordt gestimuleerd (Verbiest, 2012). Het jaarplan wordt afgeleid van het 

kindcentrumplan en beschrijft welke speerpunten er op welke gebieden zijn. We kiezen ervoor om in 

het professionaliseringsplan vast te leggen welke kennis er op die gebieden door de professionals 

wordt opgedaan. Daarin wordt tevens vastgelegd hoe de kennisdeling naar het team plaatsvindt.  

 

Aan de hand van de ideeën van Peter M. Senge (2008) zijn er een aantal uitgangspunten opgesteld die 

binnen onze schoolorganisatie zijn terug te zien en vastgelegd in de kwaliteitskaart PLG: 

 We communiceren binnen een reflectieve dialoog met collega’s;  

 We hebben gezamenlijke doelstellingen voor ogen en streven deze na; 

 We hebben een gedeelde aandacht en verantwoordelijkheid voor het leren van de kinderen; 

 Er heerst een samenwerkende cultuur; 

 We staan open voor verbeteringen; 

 We hanteren een systematische manier van terugkoppeling van de praktijk (o.a. middels een 

tussen- en eindevaluatie van het jaarplan); 

 Er wordt samengewerkt op basis van wederzijds vertrouwen en respect; 

 We hebben een groot teamgevoel; 

 We hebben een steunende en deskundige directie die een sturende en begeleidende rol 

aanneemt en ondersteunende middelen inzet binnen de professionele cultuur.  

 

Pedagogisch-didactisch handelen van het onderwijspersoneel 

Binnen het kindcentrum is structureel aandacht voor een lerende en onderzoekende cultuur. Vanuit 

het management wordt gericht gewerkt aan de vorming van deze cultuur. We ontwikkelen eigen 

passende en beproefde methoden voor verbetering en vernieuwing zoals de Lesson Study bij de 

vernieuwing van rekenen. Medewerkers geven positief-kritisch feedback op elkaars professioneel 

handelen en staan open voor het ontvangen van deze feedback. Ze nemen deel vanuit 

nieuwsgierigheid, betrokkenheid en affiniteit aan verschillende werkgroepen/ontwikkelingsgroepen. 

Meer dan 80% van de medewerkers voelt zich uitgedaagd, maar het ontbreekt aan tijd om optimaal 

het leerpotentieel te benutten. 

 

De beweging 

De aankomende beleidsperiode gaan we werken met een samenhangende beleidsagenda waarin 
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gericht wordt gewerkt aan het vergroten van deskundigheid en ervaring door systematisch ontwerp- 

en onderzoekprocessen in te zetten. De beleidsagenda zal in samenwerking met de verschillende 

specialisten/coördinatoren worden opgesteld, waarbij we eigen ambitieuze doelen zullen stellen. De 

medewerkers binnen het kindcentrum in verschillende loopbaanfasen ontwikkelen zich door 

coöperatief te leren van elkaar middels het toepassen van Lesson Study. We ontwikkelen een eigen 

kijkwijzer voor ons kindcentrum waarin de pijlers van ons kindcentrum op pedagogisch en 

didactische aanpak terug te vinden zijn. Daarnaast zullen we de samenwerking binnen het 

kindcentrum intensiveren op kindniveau, waardoor we naast de sociale ontwikkeling ook meer effect 

op het gebied van leren bereiken. Hierdoor wordt het accent niet alleen gelegd op sociale 

doelstellingen, maar zal het een basis gaan vormen voor een cognitieve ontwikkeling.  

 

5 Samenwerken 
Om onze ambities in het kader van de kindontwikkeling (impactgebied 1) en de ontwikkeling van 

medewerkers (impactgebied 2) te kunnen realiseren, is samenwerking essentieel. Wij willen 

includerend onderwijs en opvang bieden van hoogwaardige kwaliteit, passend bij de context van de 

wijk. Het organiseren van partnerschappen in en rond het kindcentrum is gericht op de realisatie van 

deze ambitie. Samenwerken krijgt daarmee een belangrijke interprofessionele component, maar 

vindt ook plaats in het kader van educatief partnerschap met ouders.  

 

Wij willen vanuit ‘verbinding’ samenwerken aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen en 

het verhogen van onze eigen professionaliteit. Wij dagen onszelf uit om van maatschappelijke 

meerwaarde te zijn. 

 

7. Hoe krijgt samenwerking vorm als we gaan werken vanuit ‘de bedoeling’? 
Maatregelen ter verbetering 

Binnen de kwaliteitssystematiek van Signum (zie paragraaf 2.1) werkt Kindcentrum Meerlaer met een 

kwaliteitsmonitor. Verder monitort het kindcentrum (zie wicked problem 2) of het onderwijs zo is 

ingericht dat de leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen en het onderwijs op hun 

behoeften is afgestemd. 

Samenwerken vanuit de bedoeling, met Stakeholders 

In het team is overeenstemming over de professionele en morele ankers. Deze worden voortdurend 

herijkt in interactie met kinderen, ouders en samenwerkingspartners. Medewerkers ontwikkelen een 

handelingsrepertoire en hanteren onderlinge afspraken om deze te vertalen in concreet 

professioneel handelen. De dialoog over inrichting van een optimale ontwikkelomgeving voor 

kinderen vindt ook plaats met andere samenwerkingspartners. 

De beweging 

Ons professioneel handelen is consequent in overeenstemming met de professionele en morele 

ankers. Wij worden hier periodiek extern op bevraagd (o.a. visitatie). Waar nodig worden deze 

ankers in interactie met kinderen, ouders, samenwerkingspartners en met behulp van literatuur 

herijkt. Als we toewerken naar het doel dat onze leerlingen van KC Meerlaer worden opgeleid tot 

vaardige, sociale mensen die de toekomst open en goed voorbereid tegemoet treden en van 

betekenis zijn voor zichzelf, de ander en hun omgeving, dan gaan we op zoek naar een optimale 

samenwerking binnen het kindcentrum, de wijk en andere belanghebbenden. Zo kunnen de kinderen 

hun wijk en de wereld een beetje mooier kleuren en kunnen wij zorgdragen voor een optimale 

ontwikkeling van het kind. 
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8. In hoeverre lukt het om van (maatschappelijke) meerwaarde te zijn? 
Samenwerking in het curriculum, in de wijk, en met de zorg  

Kindcentrum Meerlaer heeft de afgelopen tijd kunnen laten zien dat zij zich heeft ontwikkeld tot een 

authentiek kindcentrum.  Het kindcentrum is een toonaangevende en unieke samenwerking tussen 

reguliere, gespecialiseerde kinderopvang en onderwijs. Waardoor KC Meerlaer een belangrijke 

bijdrage levert aan inclusie voor kinderen van 0-13 jaar en een landelijk voorbeeld is voor andere 

kindcentra. Kindcentrum Meerlaer heeft hier ook erkenning voor gekregen door het winnen van de 

Brabantse Onderwijsprijs 2017-2019.  

 

De beweging 

De aankomende periode gaan we gebruiken om ons profiel steviger te verankeren in ons curriculum. 

Door kennisdeling binnen het kindcentrum tussen de verschillende organisaties hebben we een 

breed scala aan deskundigheid die we in kunnen zetten. De aankomende periode gebruiken we om 

te kijken hoe we deze structureel kunnen inzetten, zodat we onderwijs en zorg zo kunnen koppelen 

waardoor we mogelijk een regionaal expertise centrum kunnen zijn. Daarnaast willen we een 

verbinding maken met het wijkcentrum en activiteiten ontplooien voor de gebruikers van dit 

centrum om zo meer verbinding te maken met de bewoners uit de wijk en onze wijk een beetje 

mooier te kleuren. Verder gaan we onderzoeken of we een samenwerking aan kunnen gaan met de 

organisatie Belajar Yuk. De missie van stichting Belajar Yuk is toekomstmogelijkheden te bieden voor 

kansarme schoolgaande kinderen in Peninjoan in het Bangli-district op Bali en Lombok. Door een 

samenwerking met deze stichting komen kinderen van school in aanraking met kinderen uit een 

andere cultuur en sociale achtergrond dan zijzelf, waarbij we de verbinding maken met ‘van 

betekenis zijn voor een ander’.  
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9. Hoe krijgt samenwerking met ouders optimaal vorm? 
Betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van kinderen draagt bij aan de prestaties van 

leerlingen. Daarnaast biedt de inzet van ouders in het kindcentrum mogelijkheden om kinderen 

kansen te bieden die zij anders niet zouden hebben.  

 

Educatief partnerschap 

Binnen het kindcentrum is er gericht en merkbaar beleid waardoor medewerkers in het kindcentrum 

de rol van pedagogisch partner die ouders hebben, gebruiken en versterken. Binnen de school wordt 

nagedacht over de wijze waarop ouders het curriculum en de schoolorganisatie structureel kunnen 

versterken. Onze school heeft het beleid op het gebied van educatief partnerschap beschreven in de 

schoolgids.  

Wij stellen drie doelen centraal:  

 Pedagogisch doel. Het gezamenlijk zorgen voor optimale condities waaronder kinderen 

zich ontwikkelen en leren. Dit gebeurt door een goede wederzijdse 

informatievoorziening door middel van een intakegesprek betreffende nieuwe 

leerlingen, omgekeerde oudergesprekken, driejaarlijkse oudergesprekken, rapportage, 

adviesgesprekken voor groep 8, informatieve bijeenkomsten aan het begin van het 

schooljaar in iedere groep, informatieve ouderavond voor groep 8 en schriftelijke 

informatievoorziening (schoolgids, maandkalender, digitale nieuwsbrief, website). 

 Organisatorisch doel. Dit heeft betrekking op het actief meehelpen en meedenken van 

ouders binnen de school. Het gaat om de samenwerking van gelijkwaardige partners die 

samen een activiteit tot stand brengen. Dit uit zich in vele werkgroepen 

(activiteitencommissie) waarbij ouders en medewerkers samenwerken, de inzet van 

klassenouders, de inzet van hulpouders.  

 Participerend doel. Het gaat hier om de formele en informele zeggenschap van ouders. 

Het doel is een actieve participatie van zoveel mogelijk ouders in allerlei zaken die 

onderwijs en school betreffen. Ouders werken expliciet mee aan de kwaliteit van het 

onderwijs, in de vorm van deelname in de MR, OR en GMR, waarvan de notulen en 

jaarverslagen openbaar worden gemaakt. 

De beweging 

De wijze waarop ouders het curriculum en schoolorganisatie structureel kunnen versterken wordt 

omgezet in beleid en vastgelegd in de kwaliteitskaart. Daarnaast zal ook de rol van ouders binnen de 

ontwikkeling van kinderen op zowel pedagogisch als didactisch vlak worden versterkt binnen het 

gebruik van de portfolio’s en de koffiegesprekken. Waardoor er meer sprake zal zijn van een 

meetbaar educatief partnerschap.  
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Bijlagen 

Bijlage 1 Schoolondersteuningsprofiel 

 

 

 

 

 

Schoolondersteuningsprofiel 

 

 

05JA00 Basisschool De Masten 
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Toelichting 

 

Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij 

onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke stappen wij gaan zetten om de ondersteuning op 

onze school te verbeteren. Daarmee worden ook de mogelijkheden van ons onderwijs duidelijk. Het 

profiel is samengesteld samen met het personeel van onze school. Na advies van de MR is het profiel 

door ons schoolbestuur vastgesteld. Het schoolondersteuningsprofiel maakt onderdeel uit van ons 

schoolplan. De ouders van onze school worden over de mogelijkheden voor (extra) ondersteuning op 

onze school geïnformeerd in de schoolgids. Het profiel wordt in de toekomst verder ontwikkeld en 

getoetst. 

DEEL I  INVENTARISATIE 

Het ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: 

 een korte typering van onze school 

 de kwaliteit van onze basisondersteuning 

 de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt  

 de voorzieningen die onze school heeft om leerlingen extra ondersteuning te bieden 

 de voorzieningen in de fysieke omgeving  

 de samenwerkende ketenpartners 

 belangrijke kengetallen van onze school. 
De onderdelen wordt hieronder kort toegelicht. 

Een korte typering van onze school 

Het schoolondersteuningsprofiel begint in hoofdstuk 1 met een korte typering van onze school en 

van de ondersteuning die wij kunnen bieden aan leerlingen met extra onderwijsbehoeften.  

De kwaliteit van onze basisondersteuning 

Dagelijks geven onze leraren onderwijs aan onze leerlingen. Daarbij houden wij rekening met de 

onderwijsbehoeften van onze leerlingen en bieden waar nodig ondersteuning. Basisondersteuning is 

de ondersteuning die alle scholen moeten bieden en die integraal onderdeel vormt van het onderwijs 

en het aanbod van elke school. De basisondersteuning is afgeleid van de kwaliteitseisen die de 

inspectie hanteert bij het toezicht op scholen, van de aandachtspunten uit het referentiekader van 

de PO-Raad (zoals preventieve maatregelen en lichte vormen van hulp) en van de afspraken die door 

besturen zijn gemaakt. De basisondersteuning bestaat uit vijf domeinen met een aantal ijkpunten: 

1 Onderwijs: 

a. Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving 

b. De school heeft continu zicht op de ontwikkelingen van leerlingen 

c. Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht aan het realiseren van de  

 ontwikkelingsperspectieven van leerlingen 

d. Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken 

e. Het personeel werkt continu aan hun handelingsbekwaamheid en competenties 
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2 Begeleiding: 

a. Voor alle leerlingen is een ambitieus ontwikkelingsperspectief vastgesteld 

b. De school draagt leerlingen zorgvuldig over 

c. Ouders (en leerlingen) zijn nauw betrokken bij de school en de ondersteuning  

3 Beleid: 

a. De school voert een helder beleid op het terrein van de leerlingenzorg 

b. De school heeft haar onderwijszorgprofiel vastgesteld 

c. De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de leerlingenzorg en past het beleid zo 

nodig aan 

4 Organisatie: 

a. De school heeft een effectieve interne zorgstructuur 

b. De school heeft een effectief zorgteam 

5 Resultaten 

 

In hoofdstuk 2 en 3 brengen we de kwaliteit van onze basisondersteuning in beeld. 

Beschikbare deskundigheid voor ondersteuning 

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke 

deskundigheid. We hebben een onderscheid gemaakt in deskundigheid die wij als school zelf in huis 

hebben (interne deskundigheid) en deskundigheid die wij, indien nodig, kunnen halen bij het bestuur 

of van buiten (externe deskundigheid). In hoofdstuk 4 brengen wij deze kwaliteit van de 

deskundigheid in beeld. 

Ondersteuningsvoorzieningen 

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kan het nodig zijn extra 

ondersteuningsvoorzieningen of groepen te organiseren. In hoofdstuk 6 brengen wij deze 

voorzieningen in beeld en geven wij ons eigen oordeel over de kwaliteit van deze voorzieningen. 

Voorzieningen in de fysieke omgeving 

In hoofdstuk  laten we zien welke voorzieningen er binnen het gebouw aanwezig zijn en wat de 

kwaliteit daarvan is. 

Samenwerkende ketenpartners 

Hoofdstuk 8 geeft een overzicht van partners waarmee de school samenwerkt ten behoeve van 

leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 

Materialen in de klas 

Hoofdstuk 9 geeft een overzicht van de gebruikte materialen in de klas. Het gaat hier om materialen 

en voorzieningen die worden ingezet in de klas om leerlingen met extra onderwijsbehoeften te 

ondersteunen. 

Grenzen van de zorg 

Hoofdstuk 10 geeft de grenzen van de zorg aan.  
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Belangrijke kengetallen 

Hoofdstuk 11 geeft een overzicht van de belangrijkste kengetallen van de school en vergelijkt deze 

met het totaal en gemiddelde van het samenwerkingsverband.  

 

DEEL II  ANALYSE EN BELEID 

Inhoud van de analyse 

In het eerste deel hebben wij beschreven welke (extra) ondersteuning wij bieden aan ouders en 

leerlingen en wat daarvan de kwaliteit is. Op basis van die inventarisatie hebben wij onze oordelen 

geanalyseerd, hebben wij als team een aantal conclusies getrokken en plannen gemaakt voor de 

toekomst. Deze conclusies en plannen zijn in deel II van dit schoolondersteuningsprofiel beschreven 

en vastgelegd.  

De analyse geeft voor de onderdelen 1) basisondersteuning, 2) ondersteuningsdeskundigheid, 3) 

ondersteuningsvoorzieningen, 4) voorzieningen in de fysieke omgeving en 5) samenwerkende 

ketenpartners een antwoord op de volgende vragen: 

1 Beeldvorming: wat zien we als we het geheel overzien: wat wij als school hebben en doen, 

wat wij in gang hebben gezet, de plannen voor de komende twee jaar en het gemiddelde van 

het samenwerkingsverband en/of bestuur? 

2 Oordeelsvorming: wat vinden wij ervan tegen de achtergrond van onze missie, visie, 

doelstellingen?  

3 Besluitvorming: wat gaan wij doen, welke concrete activiteiten gaan wij de komende periode 

oppakken? Wij hebben daar vooral aandacht besteed aan de aspecten waar het team extra 

professionalisering nodig acht.  

Vervolgstappen 

We hebben als school de samenvatting van de activiteiten die we gaan uitvoeren (de resultaten van 

de besluitvorming uit de analyse) opgenomen in de onderwijszorgparagraaf van onze schoolplan. 

Wij hebben tot slot als school een samenvatting gemaakt van ons schoolondersteuningsprofiel voor 

de schoolgids. Op die manier krijgen ouders, leerlingen en andere partijen inzicht in de 

mogelijkheden voor extra ondersteuning op onze school. 

DEEL III VASTSTELLING EN ONDERTEKENING 

Het schoolondersteuningsprofiel moet tenminste één keer in de vier jaar worden vastgesteld door 

het bevoegd gezag. Daarbij heeft de MR adviesrecht. Het derde en laatste deel laat de vaststelling en 

ondertekening zien. 
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DEEL I INVENTARISATIE 

1 Typering van de school 

In ons schoolplan en in onze schoolgids hebben wij uitgebreid beschreven waarvoor onze school 

staat, wat onze doelstellingen zijn en wat wij onze leerlingen en onze ouders te bieden hebben. 

 

 

2 Kwaliteit basisondersteuning 

 

 



 

40 
 

In deze figuur zie je in de linkerkolom de gemiddelde score van de school per categorie. In de 

rechterkolom kun je de eigen score vergelijken met het gemiddelde van alle scholen. De 

gemiddelden zijn omgezet in een cijfer op een vierpuntsschaal. 

3 Basisondersteuning 

 

 

 

Deze figuur geeft de beoordelingen weer van de school op de indicatoren. In de rechterkolom staat 

het percentage scholen met een bepaalde beoordeling. 
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4 Vervolg basisondersteuning 

 

 

Deze figuur geeft de beoordelingen weer van de school op de indicatoren. In de rechterkolom staat 

het percentage scholen met een bepaalde beoordeling. 
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5 Deskundigheid voor ondersteuning 

 

 

In deze figuur staan de beoordelingen van de school aangegeven. In de drie kolommen rechts staat het 

percentage scholen dat over deskundigheid beschikt en de beoordeling van de kwaliteit ervan. 
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6 Ondersteuningsvoorzieningen 

 

 

 

Deze figuur laat zien welke voorzieningen er binnen de school aanwezig zijn. Ook laat het overzicht 

zien hoe de scholen op de kwaliteit van de voorziening scoren. 
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7 Voorzieningen in de fysieke omgeving 

 

 

 

Deze figuur laat zien welke voorzieningen zijn aangebracht in en aan het gebouw. Ook laat het 

overzicht zien hoe de scholen op de kwaliteit van de voorziening scoren. 
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8 Samenwerkende ketenpartners 

 

 

 

Deze figuur laat zien met welke partners wij samenwerken. Ook laat het overzicht zien hoe intensief 

de samenwerking is. 
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9 Materialen in de klas 

 

 

 

Deze figuur laat zien welke materialen wij in de klas gebruiken. Ook laat het overzicht zien welke 

kwaliteit de materialen hebben.  
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10 Grenzen van de zorg 

 

 

 

Deze figuur laat zien welke grenzen de school heeft.  
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11 Kengetallen 

 

 

 

Deze figuur laat de kengetallen van de school zien en vergelijkt ze met de deelname cijfers van het 

samenwerkingsverband.  
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Bijlage Scores Kwaliteit basisondersteuning 

 

 

  



 

50 
 

Bijlage Scores Deskundigheid voor ondersteuning 
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Bijlage Scores Ondersteuningsvoorzieningen 
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Bijlage Scores Voorzieningen in de fysieke omgeving 
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Bijlage Scores Samenwerkende ketenpartners 

 

 

Bijlage Scores Materialen 
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Bijlage Scores Grenzen van de zorg 
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DEEL II ANALYSE EN BELEID 

1. Basisondersteuning 

 

Beeldvorming 

Wat zien wij? 

Een voorwaarde voor passend onderwijs is kwalitatief goed 

onderwijs in samenhang met een goed werkende 

ondersteuningsstructuur in en om de school. Basisondersteuning 

is de door het samenwerkingsverband afgesproken 

onderwijszorg die een school aan alle leerlingen moet kunnen 

bieden. De basisondersteuning wordt vastgelegd in het 

ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. De 

basisondersteuning is niet landelijk vastgesteld; 

samenwerkingsverbanden bepalen zelf het niveau van 

basisondersteuning die de scholen binnen het 

samenwerkingsverband bieden. Onder basisondersteuning 

vallen onder andere afspraken met betrekking tot: 

•          een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie 

• toegankelijkheid van schoolgebouwen, aangepaste 

werkruimtes en hulpmiddelen voor leerlingen die dat 

nodig hebben 

• programma's en methodes op het gebied van sociale 

veiligheid en het voorkomen en aanpakken van 

gedragsproblemen 

Binnen de Masten wordt de basisondersteuning als volgt 

vormgegeven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Basisaanbod 

Basis 

aanbod+ 

extra 

aanbod 

verrijking 

Basis 

aanbod+ 

extra 

aanbod 

herhaling 
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Bij het beeld van de basisondersteuning zien we dat de meeste 

aspecten ruim voldoende tot goed worden beoordeeld. Er is 

veel kennis in de school en de attitude is gericht op kansen zien 

en samenwerking opzoeken zowel met collega’s als met 

kinderen en ouders. Er zijn een echter aantal 

aandachtspunten.  

Dat zijn: 

 beleid op dyscalculie en gedragsproblemen 

 omgaan met gedrag zowel externaliserend als 

internaliserend  

 verwachtingen afstemmen met ouders  

 taken, werkwijzen en inzet van het ondersteuningsteam 

 

De school staat open voor iedereen. We bieden kinderen een 

pedagogisch veilige plek. Er wordt veel met ouders gesproken. 

We zijn in staat maatwerk te bieden. De didactische 

opbrengsten zijn goed. Er is veel kennis en zijn in staat te 

differentiëren.  

Door wisselingen bij interne begeleiding in de afgelopen 5 jaar 

is de zorgstructuur in ontwikkeling. Planmatig werken op 

eenduidige wijze blijft een aandachtspunt met name de 

infrastructuur waar, hoe en wat beschreven wordt. Ook de 

efficiëntie van de planmatigheid blijft een speerpunt.  
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Tevens zien we dat de school een aantal ontwikkelingen 

ingezet heeft die de komende jaren verder ontwikkeld gaan 

worden. In de staafgrafiek zijn deze ontwikkelingen 

aangegeven met een 'P'. Dat zijn de volgende items: 

 Leerstof en materialen afstemmen op verschillen tussen 

kinderen 

 Onderwijstijd en instructie afstemmen op verschillen 

tussen de leerlingen 

 Werken aan doorgaande leerlijnen tussen de leerjaren 

 Versterken van begeleidingscompetentie i.r.t gedrag 

van kinderen en vastleggen in beleid t.a.v. gedrag 

 Dyscalculiebeleid 

Oordeelsvorming 

Wat vinden wij? 

In het ondersteuningsprofiel wordt bij een aantal aspecten 

een P geplaatst. Dat zijn de aspecten waar de Masten in 

ontwikkeling is. Sommige ontwikkelingen zijn gestart. Ander 

aspecten moeten nog opgepakt worden maar zijn in de 

lange termijn planning meegenomen. De benoemde 

aspecten met een P zijn: 

1. leraren stemmen onderwijstijd en instructie af op 

verschillen tussen de leerlingen 

2. leerstof en materialen worden gekoppeld aan de 

leerlijnen en kerndoelen zodat de doorgaande lijnen 

centraal staan i.p.v. de methodes 

3. begeleidingscompetentie van leraren in relatie tot 

gedrag van kinderen 

4. beleid opstellen voor dyscalculie en reguleren van 

gedragsproblemen  

 

Deze punten worden verder toegelicht: 

1. Binnen teamvergaderingen met het hele team wordt 

inhoudelijk vorm gegeven aan het groepsdoorbroken 

werken. Vanuit visie en missie wordt er met elkaar 

gesproken over leerlijnen/doelen en ontwikkelingen. 
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Binnen bouwvergaderingen wordt hier verder vorm aan 

gegeven.  

2. We werken aan eigenaarschap bij het hele team 

bijvoorbeeld door per periodes verantwoordelijkheid te 

zijn voor de Kangoeroegroep. We werken met intervisie 

en roepen de hulp van experts in, indien nodig.  

3. Er zijn vragen zijn op het gebied van basisondersteuning 

welke in de consultatie nog opgelost kunnen worden. 

Gedrag kan meer bespreekbaar gemaakt worden in 

het team. Door de hulpvraag concreter te maken kan 

frustratie bij leerkracht en kind, mogelijk eerder 

voorkomen worden.  

4. De aanvragen voor extra ondersteuning zijn correct en 

volledig als deze naar het samenwerkingsverband 

gaan, evenals de handelingsplannen voor individuele 

kinderen. Het evalueren kan nog sterker. Doordat de 

individuele plannen niet altijd scherp geëvalueerd 

worden is het soms lastig de juiste opbrengsten van de 

interventies in te schatten.  

 

Besluitvorming 

Wat gaan wij 

doen? 

Voor een aantal onderdelen stelt De Masten daarom een plan 

op, om de kwaliteit verbeteren. De drie onderdelen waar een 

plan voor opgesteld wordt, worden hieronder kort toegelicht: 

1) Beleid op dyscalculie en gedragsproblemen 

In het beleid wordt beschreven wat de 

basisondersteuning op de Masten inhoudt en welke 

afspraken er op gebied van dyscalculie en gedrag op 

school zijn. Procedures, protocollen, formats en 

structuren worden daarin vastgelegd.  

2) Scholing en verbreding van leerlijn rekenen 

In schooljaar 2017-2018 zal gestart worden met een 

ontwikkeltrajecten rekenen om vanuit de leerlijn rekenen 
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interventies te doen op onderwijstijd, instructie en 

materialen. 

3) Taken en werkwijze van het ondersteuningsteam 

Een ondersteuningsteam is de schakel tussen de interne 

en de externe zorg. In een ondersteuningsteam 

participeert de school met maatschappelijk werk en de 

GGD. Daarnaast kunnen externe deskundigen op 

afroep aansluiten. Uit landelijke gegevens is gebleken 

dat het grootste deel van de kinderen (85%) zonder 

problemen de basisschool doorloopt. Bij 10% van de 

kinderen is sprake van een enkelvoudige problematiek, 

bij 3 à 4 % van meervoudige problematiek en bij de 

overige 1 à 2 % van urgente problematiek. Binnen de 

Masten wordt er te weinig gebruik gemaakt van het 

ondersteuningsteam omdat deze behoefte er niet is. Het 

is echter belangrijk om in het zorgplan vast te leggen 

welke taken en werkwijze er van het 

ondersteuningsteam verwacht wordt zodat de 

mogelijkheid, indien wenselijk, optimaal benut kan 

worden. 

 

2. Ondersteuningsdeskundigheid (intern, binnen het bestuur, 

binnen het SWV) 

 

Beeldvorming 

Wat zien wij? 

Intern:  

Binnen het kleine team is er veel expertise op verschillende 

gebieden, opgedaan door ervaring, opleidingen en cursussen. 

Er is niet gekozen voor  aparte deskundigen zoals reken- en taal 

coördinatoren. Kennis en expertise die  in de school o.a. 

aanwezig zijn: 

 verrijkingsonderwijs 

 sociale vaardigheden (waaronder WISH, WIBO , Fides en  

Meidenvenijn) 
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 het jonge kind en de doorgaande lijn groep 2-3 

 organisatie van unitonderwijs 

 handelingsgericht werken 

 opbrengstgericht werken 

 begeleiding m.b.v. videobeelden 

 kinderen met visuele beperking 

 kinderen met auditieve beperking 

 kindkenmerken zoals ADHD, autisme, NLD 

 leerproblemen 

Als De Masten andere deskundigheid nodig heeft, dan wordt 

de hulpvraag bij het samenwerkingsverband of andere 

scholen binnen het samenwerkingsverband gesteld. 

 

Extern: 

De externe deskundigheid is groot. Wij hebben als school de 

mogelijkheid om op veel ondersteuningsgebieden externe 

deskundigheid in de school te halen. Zowel via het 

ondersteuningsteam als via het samenwerkingsverband en 

andere scholen. Bij Cello zit veel deskundigheid waaronder een 

fysiotherapeut, logopedist en kinderpsycholoog. Deze 

deskundigheid wordt momenteel nog niet ingezet. 

Oordeelsvorming 

Wat vinden wij? 

De Masten wil graag een sterke basisondersteuning geven met 

een ondersteuningsverbreding aan beide zijden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Basisaanbod 

Basis 

aanbod+ 

extra aanbod 

herhaling 

Basis 

aanbod+ 

verrijking 

Eigen 

leerlijn 

OPP 

Basisaanbod 

+ verrijking + 

verdiepende 

leerlijn 
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Een verdiepende leerlijn aan de linkerzijde is een verdieping en 

uitbreiding van het verrijkingsaanbod. Deze uitbreiding is met 

name bedoeld voor de hoogbegaafde kinderen. De eigen 

leerlijn aan de rechterzijde is voor kinderen die volledig 

losgekoppeld worden van de leerlijn in het leerjaar waar zij 

zitten. Bijvoorbeeld een kind rekent op niveau groep 4 maar zit 

in groep 6.  

Intern: 

Er is veel expertise aanwezig, maar er wordt nog te weinig 

gebruik gemaakt van elkaars kennis. Waardoor er teveel tijd en 

kennis verloren gaat. Er zal in de jaarplanning expliciet tijd 

gepland moeten worden voor het delen van kennis zodat deze 

kennis een bredere leest krijgt dan de leerkracht die de 

opleiding of cursus gevolgd heeft. 

Er is bewust gekozen om kennis en expertise niet te 

specialistisch in de school te hebben. De Masten is een kleine 

school en heeft een sterke brede kennisbasis nodig. Voor 

specifieke leer- en ontwikkelingsstoornissen maken we gebruik 

van de kennis bij gespecialiseerde leerkrachten van andere 

scholen, de kennis van expertisecentra en het 

samenwerkingsverband. Een belangrijk uitgangspunt van de 

school is om expertise in te zetten binnen de klassen en geen 

“aparte” groepen in de school te hebben. 

Extern: 

Er zijn goede contacten met de bovengenoemde experts. De 

Masten vindt het belangrijk om intensief contact te hebben 

met deze externe deskundigen en vinden het belangrijk dat 

alle partijen hun afspraken na komen. Er zijn meer 

mogelijkheden voor  de samenwerking met Cello waar 

momenteel nog onvoldoende gebruik van gemaakt kan 

worden. Cello valt onder een andere bekostiging dan de 

onderwijsinstanties en momenteel is het nog niet mogelijk om 
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deze experts toe te voegen aan de diagnostisering en 

begeleiding op school. De kennis en expertise van Cello biedt 

kansen om binnen de school niet alleen diagnostiek aan te 

bieden (onderzoek door logopedie, psycholoog of 

fysiotherapeut) maar ook begeleiding en behandeling. 

Ondersteuning voor logopedie e.d. zouden op die manier 

onderdeel kunnen worden van de leer- en ontwikkeltijd onder 

schooltijd i.p.v. na schooltijd.  

Besluitvorming 

Wat gaan wij 

doen? 

Intern: 

Op De Masten zijn de volgende opleidingen en cursussen 

gevolgd: 

 jong kind specialisatie 

 begeleiden in de groep m.b.v. filmbeelden 

 master leren en innoveren 

 master SEN (special education needs) 

 gymbevoegdheid 

 management drives 

 middenkader opleiding 

De Masten biedt extra aanbod voor meer- en hoogbegaafde 

leerlingen. Dit aanbod wordt aan een groepje kinderen 

gegeven zodat gelijkgestemden (peer-learning) met elkaar 

kunnen sparren over de opdrachten die ze aangeboden 

krijgen. Het aanbod wordt 1 maal per week door een 

leerkracht aan het groepje uitgelegd waarbij 

instructiegegeven wordt en afspraken over proces en product 

gemaakt worden.  

In de jaarplanning staan maandelijks teamvergaderingen 

waarbij onderwijsinhoudelijke processen centraal staan. Er is bij 

aanvang van elk schooljaar een vergaderrooster waar de 

inhoudelijke lijn, aan de hand van meerjarenplan en jaarplan, 

beschreven staat.  
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Extern: 

Binnen de wijk zal gewerkt worden met  handelingsgericht 

arrangeren. Handelingsgericht arrangeren is samen met 

leerkracht, ouders, en ondersteunende deskundigen op zoek 

gaan naar mogelijkheden op de school en in het gezin en de 

voorwaarden waaronder dit kan ontstaan. Vervolgens wordt 

door de betrokkenen (ouders, leerkrachten, intern begeleider 

en ondersteunende deskundigen), onder leiding van een 

onafhankelijk trajectbegeleider vanuit het SWV Passend 

Onderwijs, samen een traject ontworpen met een reële kans 

op succes. Indien het perspectief niet ontstaat op de huidige 

school, wordt de casus voorgelegd in aan de samenwerkende 

scholen in de wijk of op een andere school in de buurt een 

passender onderwijsarrangement gerealiseerd kan worden. 

 

3. Ondersteuningsvoorzieningen 

 

Beeldvorming 

Wat zien wij? 

Het samenwerkingsverband is wettelijk verplicht om een 

samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen te 

realiseren, zodat voor alle leerlingen binnen de grenzen van 

het samenwerkingsverband een passende onderwijsplek 

voorhanden is. De voorzieningen behoeven niet allen fysiek 

binnen de grenzen van het samenwerkingsverband aanwezig 

te zijn. De essentie van het samenhangend geheel is dat het 

toegankelijk is voor leerlingen van het betreffende 

samenwerkingsverband, mochten de 

ondersteuningsbehoeften van de leerling daarom vragen. Er 

zijn geen aparte ondersteuningsvoorzieningen binnen De 

Masten. Slechts weinig scholen binnen het 

samenwerkingsverband hebben aparte 

ondersteuningsvoorzieningen. 
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De Masten heeft 5 lokalen. Er zijn 2 leerpleinen. 1 leerplein voor 

de jonge kinderen op de begane grond en 1 leerplein voor de 

oudere kinderen op de eerste etage. Op de eerste etage is 

een tussenruimte ('het aquarium') die multifunctioneel gebruikt 

wordt. Op de tweede etage is een werkplein dat ook ingericht 

is voor de expressieve vakken. 

Oordeelsvorming 

Wat vinden wij? 

Wij vinden het als school geen probleem dat er geen 

ondersteuningsvoorzieningen binnen de school zijn. We vinden 

wel dat er aandacht moet zijn op onze school voor 

meerbegaafde leerlingen. 

Besluitvorming 

Wat gaan wij 

doen? 

De Masten volgt de nieuwe wet ‘Passend onderwijs’. Vanuit 

hier, na voorgenoemde ontwikkelingen zal De Masten bepalen 

of zij überhaupt ondersteuningsvoorzieningen wil inzetten. 

Verder wil De Masten ervoor zorgen dat leerkrachten: 

 Voldoende toegerust zijn om met verschillende 

heterogene basisgroepen te kunnen werken op 

didactisch gebied en sociaal gebied 

 Voldoende toegerust zijn om goed te kijken naar 

kinderen; naar wat de ondersteuningsbehoeften zijn 

 D.m.v. samenwerken op het leerplein samen de 

verantwoordelijkheid dragen en elkaar kunnen 

ondersteunen 

 

Overige acties: 

 Samenwerking en communicatie met ouders  

 Evaluaties van plannen scherper maken. Onvoldoende 

analytische evaluaties momenteel waardoor de 

zorgvragen niet altijd scherp genoeg zijn. 

 Inzet zorgteam (GGD, SMW) beter in beeld krijgen en 

inzetten om handvatten te krijgen. 
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4. Voorzieningen in de fysieke omgeving 

 

Beeldvorming 

Wat zien wij? 

Wij hebben de elementaire voorzieningen allemaal binnen ons 

gebouw, waarin we samenwerken met Cello en Kanteel. 

Er zijn werkruimtes en stilteruimtes in het gehele gebouw.  

Er is een lift aanwezig. Er zijn therapeutische ruimtes in het 

gebouw zoals een observatieruimte en een fysiotherapie zaal. 

Er heerst een huiselijk sfeer voor de kinderen. Ze voelen zich 

prettig op school. 

Oordeelsvorming 

Wat vinden wij? 

De Masten staat ervoor open om aanpassingen te treffen, 

wanneer kinderen met specifieke behoeftes worden 

aangemeld. 

Het gebouw is met een bepaalde visie gebouwd en werkt met 

open leerpleinen en is transparant. Dit heeft als enige nadeel 

dat er te weinig ruimtes zijn. De klaslokalen zijn niet groot en de 

leerpleinen op de eerste en tweede etage zijn ingericht met 

vaste elementen (computers, kasten e.d.) waardoor er weinig 

uitwijkmogelijkheid is als de school zou groeien in leerlingaantal. 

Door het werken op leerpleinen is het heel belangrijk dat er 

goede afstemming is tussen de verschillende groepen. 

Wanneer er onvoldoende wordt samengewerkt/afgestemd op 

het leerplein, ontstaat er onrust. 

Gebruik maken van elkaars kwaliteiten, inzetten op specialisme 

van de collega’s. Met elkaar ben je verantwoordelijk voor de 

kinderen en kunnen talenten van meerdere volwassenen 

ingezet worden t.b.v. een grotere groep kinderen. 

Besluitvorming 

Wat gaan wij 

doen? 

Binnen de mogelijkheden van het gebouw, wil De Masten 

inspelen op de hulpvraag van ouder en kind bij aanmelding op 

school. 
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Daarnaast wil De Masten het samenwerken tussen leerkrachten 

op het leerplein bevorderen. Er moet gekeken worden naar 

mogelijkheden van meer leer- en werkruimtes.  

 

Met ruim 131 kinderen is De Masten vol en is er een wachtlijst 

ontstaan dat de kans op thuisnabij onderwijs onder druk zet. De 

gemeente wil vooralsnog geen (tijdelijke) uitbouw van De 

Masten waardoor er de komende jaren met een wachtlijst 

gewerkt moet worden. Dit zet de visie op passend onderwijs, in 

het kader van thuisnabij onderwijs, onder druk. 

 

 

5. Samenwerkende ketenpartners 

 

Beeldvorming 

Wat zien wij? 

Het ondersteuningsteam loopt voldoende. Er is een 

maatschappelijk werker en een schoolverpleegkundige, die 

aan De Masten gekoppeld zijn. Tevens zijn er ambulante 

begeleiders waar goed contact mee is. Kinderen met 

gediagnosticeerde, zware, enkelvoudige dyslexie mogen 

onder schooltijd begeleid worden door een externe RT-er. Door 

de expertise van hen, kunnen leerlingen die leer- en of 

ontwikkelingsmoeilijkheden hebben voldoende begeleid 

worden.  

De schoolondersteuner is gemakkelijk te bereiken en snel in te 

zetten, om mee te kijken / denken wat betreft de 

onderwijsbehoeften van een kind. Zij regelt af en toe hulp 

vanuit Passage door de inzet van experts. 

Oordeelsvorming 

Wat vinden wij? 

 Wij hebben als school een goed contact met de 

voorschoolse voorzieningen. Wij zien een meerwaarde in 

verdere samenwerking en willen graag verder ontwikkelen 

naar een kindcentrum 0-13 
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 Het huidige zorgteam functioneert voldoende maar kan 

meer diepgang krijgen als andere experts toegelaten 

worden. Dan zullen er ook structurele afspraken gepland 

moeten worden voor het zorgteam.  In het zorgteam zitten 

ook mensen van samenwerkende ketenpartners.  

 De samenwerking met Cello willen we verder uitbreiden 

 

Besluitvorming 

Wat gaan wij 

doen? 

 De Masten wil in gesprek blijven met alle betrokken partners 

(Kanteel, Cello, samenwerkingsverband, wijkberaad, 

begeleiders e.d.) 

 De zorgstructuur zal verder worden opgebouwd en 

vervolgens jaarlijks worden bijgesteld en geborgd.  

 Er worden afspraken gemaakt over het bewaren en 

opslaan van leerling gegevens zodat de gewenste en 

benodigde materialen van de leerlingen aanwezig zijn.  

 Het ondersteuningsteam (interne en externe experts) zal 

meer vorm moeten krijgen qua taakverdeling, inhoud en 

frequentie van samenkomst.  

 Het zorgteam zal expliciet beschreven worden in het 

zorgplan. Waarbij we in de toekomst moeten bekijken of en 

wanneer experts van Cello meer betrokken kunnen worden 

bij de besprekingen. 

 

 

 6. Materialen in de klas 
 

Beeldvorming 

Wat zien wij? 

Gekoppeld aan hoofdstuk 9 (Materialen in de klas) zien we dat 

er op De Masten veel zaken naar tevredenheid ingezet worden 

zoals ondersteunende materialen in de klas en extra formatie in 

de groepen. Een aantal zaken zijn structureel ingezet en 

geborgd zoals materialen voor meer- en hoogbegaafdheid, 
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computerprogramma’s en concentratie ondersteunende 

materialen. 

 

 

Oordeelsvormin

g 

Wat vinden wij? 

Wij zijn content met het beeld wat we zien op inzet van 

materialen en middelen en zullen daarom deze lijn 

continueren. 

Besluitvorming 

wat gaan wij 

doen? 

Qua materialen is er nog behoefte aan uitbreiding van 

begeleidingsmateriaal voor dyscalculie en kinderen met 

rekenproblemen. Er is in 2017-2018 gestart met het materiaal 

‘rekensprint’ en dit zal ook voor de bovenbouw aangeschaft 

worden. 

Qua inzet van personeel heeft De Masten de extra inzet van 

personeel om de Kangoeroegroep (plusgroep meer- en 

hoogbegaafdheid) te kunnen draaien. De Kangoeroegroep 
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wordt per periode door een leerkracht gedraaid met behulp 

van aanwezige materialen en leerlijnen van EXOVA. De 

leerkracht die de Kangoeroegroep draait wordt vervangen 

door de IB’er. Doordat alle leerkrachten beurtelings met de 

Kangoeroegroep werken weten alle leerkrachten wat er in die 

groep gebeurt, hoe kinderen leren en welke begeleiding ze 

nodig hebben. 

De ambitie is op den duur geen Kangoeroegroep meer nodig 

te hebben om het extra aanbod en uitdaging te kunnen 

bieden omdat dit in de units geïntegreerd zal worden. 

 

7. Grenzen van de zorg 

 

Beeldvorming 

wat zien wij? 

Ondanks dat de basisondersteuning ruim voldoende is merken 

we dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden om zorg te 

bieden aan kinderen. Deze grenzen liggen met name op: 

 Het aantal leerlingen met zorgbehoeften in een groep; 

 De kennis en kunde van de leerkracht betreffende een 

specifieke zorgbehoefte, veelal gerelateerd aan 

gedrag; 

 Medische verzorging; 

 De mate van samenwerking en afstemming met de 

ouders over de invulling van de zorgbehoefte. 
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Wij zien veel betrokken ouders en merken dat verwachtingen 

omtrent begeleiding en opbrengsten van kinderen niet altijd 

synchroon lopen.  Daardoor kan het lastig zijn     om samen een 

lijn te vinden om de begeleiding rondom het kind vorm te 

geven. Ouders hebben veelal individuele wensen welke op 

schoolniveau in relatie tot een groep niet altijd uitgevoerd 

kunnen worden. 

Wij zien een handelingsverlegenheid optreden bij het team als 

gedrag van kinderen, ondanks meerdere interventies, niet 

bijgestuurd kan worden. Ook de samenstelling van een groep 

kan afhankelijk van de hoeveelheid kinderen met een 

zorgbehoefte, als erg zwaar ervaren worden. Een grotere 

hoeveelheid kinderen met zorgbehoeften geeft beperktere 

mogelijkheden voor de leerkrachten om daarop in te spelen 

omdat de intensieve tijd en begeleiding over meer kinderen 

met zorgbehoeften verdeeld moet worden.  

Oordeelsvorming 

Wat vinden wij? 

Wij willen het beste onderwijs bieden voor elk kind waarbij wij 

geen individuele maatwerktrajecten bieden omdat dit niet 

uitvoerbaar is op De Masten. Wij willen zover mogelijk 

tegemoet komen aan ondersteuningsbehoefte en 
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begeleidingswensen van kinderen en ouders mits dat niet 

strijdig is met de belangen van de groep. 

Indien maatwerktrajecten als individueel aanbod ingezet 

worden zullen ouders expliciet ingelicht worden dat dit aanbod 

steeds geëvalueerd dient te worden om de haalbaarheid en 

wenselijkheid voor het kind, de groep en de leerkracht te 

blijven monitoren. 

Besluitvorming 

wat gaan wij 

doen? 

De volgende acties uitgezet worden: 

- Scholing op het werken met de rekenleerlijn om 

minder afhankelijk te worden van de 

rekenmethode en meer aan te kunnen sluiten bij 

de diverse rekenniveaus in de groep. 

- Ouderpanel gesprekken per unit waarbij 8 tot 10 

ouders gevraagd wordt om deel te nemen aan 

een panelgesprek met de directeur om te 

bespreken waar ouders content mee zijn op 

school en waar zij zich zorgen over maken. Tevens 

is de communicatie tussen ouders en school een 

belangrijk speerpunt bij deze ouderpanels. 

- Kennisvergroting omtrent gedrag. Zowel 

gediagnosticeerd gedrag zoals ADHD, Autisme 

e.d. als niet gediagnosticeerd gedrag zoals sterke 

motivatieproblemen.  

- Inzet van personeel aan de hand van het 

functiehuis (klassenassistent, onderwijsassistent, 

leerkracht, expert leerkracht) blijven waarborgen 

zodat er meer handen in de school kunnen 

komen. 
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Eventuele opmerkingen 

 

Wij zien een grote meerwaarde in het gezamenlijke wijkoverleg tussen de 

basisscholen.  

De ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband wordt prettig ervaren als er 

vaste mensen aan de school gekoppeld zijn. Door frequente wisselingen van 

personen (orthopedagoog, wijkcontactpersoon, wijk IB’er) worden zaken 

onduidelijk wat de zorgstructuur niet bevordert. 

Samenvatting van de hoofdlijnen 
 

De Masten heeft een stijgend leerlingaantal wat leidt tot een wachtlijst. Het 

maximale aantal kinderen dat op De masten toegelaten kan worden is 131 en dit 

aantal is de komende jaren bereikt. Daardoor zullen er veel kinderen die in de 

nieuwbouwwijk in Maliskamp komen wonen, niet naar De Masten kunnen gaan en 

komt de uitspraak “thuisnabij onderwijs” ernstig onder druk te staan. 

De Masten valt onder samenwerkingsverband de Meijerij en werkt samen met de 

scholen van de wijk Rosmalen aan passend onderwijs.  In schooljaar 2016-2017 is 

een nieuwe IB-er gestart.  

In het schoolondersteuningsprofiel is te zien dat op bijna alle aspecten ruim 

voldoende tot goed gescoord wordt. Binnen de basisondersteuning wil De Masten 

met vijf onderdelen aan de slag: 

 onderwijstijd en instructie afstemmen op verschillen tussen leerlingen. 

Niet alleen voor kinderen die uitval laten zien maar ook voor kinderen 

die behoefte hebben aan verrijking en verdieping.  We richten ons 

ook op de betrokkenheid van de kinderen bij de eigen 

leerprocessen. 

 In het zorgplan zullen het beleid voor dyscalculie en 

gedragsproblemen volgens vaste structuur en procedure, 

opgenomen worden. 

 Afstemmen met ouders over verwachtingen voor kinderen en 

mogelijkheden van kinderen.  
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 taken en organisatie van het ondersteuningsteam concretiseren 

 mogelijkheden tot verdieping en verbreding van intern zorgteam 

onderzoeken zodat expertise van m.n. Cello beschikbaar wordt voor 

de Masten. 

De Masten maakt gebruik van interne en externe ondersteuningsdeskundigheid. 

Het team blijft zich hierin ontwikkelen. Het is belangrijk om als team met elkaar in 

gesprek te blijven over hoe we invulling geven aan de visie op Passend Onderwijs 

en de verwachtingen die dat met zich meebrengt. 

Wanneer ouders een kind met specifieke onderwijs- of fysieke behoeftes bij De 

Masten aanmelden, zal er bekeken worden wat binnen de mogelijkheden van De 

Masten ligt om dit kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Indien nodig, zal 

er gebruik gemaakt worden van samenwerkende partners en het 

samenwerkingsverband (denk bijvoorbeeld aan een arrangement). 
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Bijlage 2 Pedagogisch Werkplan KO 

 

 

PEDAGOGISCH WERKPLAN 

KDV & Peutergroep Meerlaer 
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1 Voorwoord 
In dit pedagogisch werkplan staan de uitgangspunten van de dagelijkse omgang met de kinderen 

binnen KDV/Peutergroep Meerlaer beschreven. 

We willen u graag vertellen hoe we werken en welke uitgangspunten we hanteren.  

De vier pedagogische basisdoelen zoals die beschreven zijn in de Wet Kinderopvang vormen het 

uitgangspunt van dit plan. Dit betekent dat: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de autonomie 
van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor  

het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen; 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,  
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat te 

stellen steeds  zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en  
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger  

relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden, en 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen  
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met  

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

Naast dit wettelijk kader zijn ook de pedagogische bouwstenen van Kanteel (zie www.kanteel.nl) 

bepalend voor dit werkplan. De bouwstenen zijn het pedagogisch beleidsplan zoals dat Kanteel breed 

geldig is. Dit plan is besproken en goedgekeurd door de Centrale Cliëntenraad(CCR) van Kanteel. 

Samen met de ouders en medewerkers van onze locatie hebben wij, door het schrijven van dit 

pedagogisch werkplan, invulling en kleuring gegeven aan deze bouwstenen, want iedere locatie is 

anders.  In dit plan kunt u lezen wat uw kinderen ervaren en zien van onze pedagogische 

uitgangspunten en keuzes. 

Dit plan wordt jaarlijks door alle betrokken partijen geëvalueerd. Wij nodigen u uit om met ons in 

gesprek te blijven over de inhoud van ons pedagogisch werkplan, zodat we dit, waar nodig, bij 

kunnen stellen.  

Bij dit pedagogisch werkplan hoort het document Randvoorwaarden kinderopvang. Hierin staan een 

aantal belangrijke procedures en werkwijzen binnen onze organisatie beschreven. Deze kunt u 

vinden op onze website: www.kanteel.nl. 

Met vriendelijke groet,  

Karin van den Hoven 

Locatiemanager KC Meerlaer  

 

  

http://www.kanteel.nl/
http://www.kanteel.nl/
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2 Praktische informatie. 

2.1 Adresgegevens Kanteel 
Kanteel Kinderopvang 

Postbus 334 

5240 AH Rosmalen 

tel. 073-8507850 

E-mail: Info@kanteel.nl  

Website: www.kanteel.nl 

Afdeling relatiebeheer:  

E-mail: relatiebeheer@kanteel.nl 

Telefoon: 073-851999 

2.2 Adresgegevens locatie 
Kindcentrum Meerlaer 

Sint Jozefstraat 1 

5248 AT Rosmalen 

tel. 073-8511414 

E-mail: meerlaer@kanteel.nl   

Website: www.kanteel.nl 

Website: www.kcmeerlaer.nl  

Contactgegevens groepen:  

Kinderdagverblijf Floddertje: 073-8511414 

E-mail: meerlaer@kanteel.nl   

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 07:30 uur – 18:30 uur 

Peutergroep: 073-8511414 

E-mail:   kvdhoven@kanteel.nl  

Openingstijden:  woensdagochtend en vrijdagochtend van 08:30-12:30 

Contactgegevens locatiemanager:  

Karin van den Hoven:   

E-mail: kvdhoven@kanteel.nl   

Bereikbaar op: maandag, dinsdag en donderdag 

06-36556396 

2.3 Halen en brengen 
Binnen KDV Meerlaer hanteren we breng- en haaltijden. Gedurende deze tijden is er ruimte om 

informatie uit te wisselen met, en vragen te stellen aan de pedagogisch medewerker. 

Breng- en haaltijden KDV: 

Brengen ochtend:   07.30 – 09.00 uur 

Ophalen ochtend/ brengen middag: 12.30 – 13.00 uur 

Ophalen middag:   16.00 – 18.30 uur 

Breng- en haaltijden peutergroep: 

Brengen ochtend:   08.30 uur 

Ophalen ochtend:   12.30 uur 

mailto:Info@kanteel.nl
http://www.kanteel.nl/
mailto:relatiebeheer@kanteel.nl
mailto:meerlaer@kanteel.nl
http://www.kanteel.nl/
http://www.kcmeerlaer.nl/
mailto:meerlaer@kanteel.nl
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2.4 De groepen. 
 Kinderdagverblijf Floddertje is een verticale groep waarbij kinderen van 0 tot en met 4 jaar 

worden opgevangen. De maximale capaciteit bestaat uit 14 kinderen.   

 De peutergroep is een groep waarbij kinderen van 2,5 tot en met 4 jaar worden opgevangen. De 
maximale capaciteit bestaat uit 8 kinderen.  
 

2.5 Stamgroep 
Zo noemen we de groep waar uw kind in geplaatst wordt. Aan deze groep is vaste groepsleiding 

gekoppeld. Door de overheid is vastgesteld wat de maximale bezetting van kinderen op een groep 

mag zijn in combinatie met het aantal pedagogisch medewerkers. Daar wijken wij niet van af. Het 

kan voorkomen dat er op rustige dagen stamgroepen worden samengevoegd. Hierover wordt u altijd 

geïnformeerd door de pedagogisch medewerkers en wordt u gevraagd om hiervoor toestemming te 

verlenen.  

Wanneer er een overbezetting op de groep Floddertje plaats vindt, zal 1 pedagogisch medewerker 
met de oudste kinderen gebruik maken van de Peutergroep/BSO groepsruimte, de deuren worden 
open gezet en zo ontstaat er 1 grote ruimte. Deze samenvoeging vindt dan plaats vanaf 9:00 als alle 
pedagogisch medewerkers aanwezig zijn en het dagschema gaat beginnen.  
 
Nieuwe regeling overheid : 
Met samenvoeging van groepen en/of ruilen van dagen moet er wel altijd rekening gehouden 
worden met de nieuwe BKR regeling. Daarin staat vermeld dat ieder kind voortaan zijn of haar eigen 
mentor heeft.  
 
Daarnaast is de beroepskrachtcriteria aangescherpt. Kinderen van 0-1 jaar mogen niet meer dan 2 
pedagogisch medewerkers zien in de eerste lijn (ziekte, verlof en andere calamiteiten uitgezonderd). 
Bij kinderen vanaf 1 jaar is dit aangescherpt naar 3 pedagogisch medewerkers. Bij vergrote 
stamgroepen en flexibele opvang geldt deze regel niet.   
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Sabien  Daniëlle Daniëlle Marijke Daniëlle 

Marijke Marijke/Sasbien Ilse Sabien  Ilse 

     

  Peutergroep  
Inge 

 Peutergroep  
Inge 

2.6 Indeling stamgroepen  
Binnen het kinderdagverblijf werken wij met twee stamgroepen. De eerste groep is ‘’Floddertje’’ (0 
tot 4 jaar) is gevestigd in de KDV ruimte (begane grond) zie hieronder, logo kanteel, lokaal 0.41. In 
deze groep worden maximaal 14 kinderen opgevangen met 3 pedagogisch medewerkers.  
 
Op dit moment hebben we de gang bij het kinderdagverblijf getrokken om zo meer speelruimte voor 
de kinderen te creëren.  
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Wanneer er een overbezetting op de groep plaats vindt, zal 1 pedagogisch medewerker met de 

oudste kinderen gebruik maken van de Peutergroep/BSO groepsruimte, de deuren worden open 

gezet en zo ontstaat er 1 grote ruimte. Daarnaast hebben we ouders hiervan op de hoogte gesteld en 

hebben zij toestemming gegeven op het formulier toestemming tweede stamgroep.  
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Daarnaast wordt er gewerkt met een peutergroep. Deze is gevestigd in de BSO-ruimte (begane 

grond) zie hieronder, logo kanteel, lokaal 0.40. In deze groep worden maximaal 8 kinderen 

opgevangen met 1 pedagogisch medewerker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat we streven naar “kindcentrum 0-13” hebben we samen met Basisschool De Masten een 

peuter/kleuterarrangement opgezet (peutergroep). Met dit arrangement kunnen we peuters 

activiteiten op maat bieden en is de overgang naar de basisschool geminimaliseerd (zie bijlage). 
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Binnen deze samenwerking is het van groot belang dat de peuters van de peuterspeelzaal en de 

kleuters van de basisschool elkaar kunnen ontmoeten op het leerplein (begane grond, lokaal 0.30), 

het klaslokaal en de 3+ ruimte.  

Op onderstaande plattegrond kan je zien dat beide groepen dicht bij elkaar gevestigd zijn en het 

leerplein de centrale plek vormt.  

 

De pedagogisch medewerker kan de deur openzetten naar het leerplein, zo creëren we 1 grote 

ruimte. De pedagogisch medewerker kan de kinderen in de groep en op het leerplein volgen door de 

deur en de ramen aan de voorkant. Daarnaast kunnen de kinderen ten allen tijde terugkeren naar de 

stamgroep. 

2.7 Beroepskracht-Kind-Ratio (BKR) 
In de wet Kinderopvang is vastgelegd wat het aantal toegestane kinderen is ten opzichte van het 

aantal pedagogisch medewerkers. Hier houden wij ons aan bij Kanteel. In de wet is ook vastgelegd 

dat we hier 3 uur op een dag (bij een openstelling van 10 uur en meer) vanaf mogen wijken. 

Op de locatie Meerlaer wordt  hier op de volgende tijden vanaf geweken: 

 Tijdens het openen tussen 07:30 en 08:30 

 Tijdens de pauzetijden tussen 13:00 en 14:00 
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 Tijdens de afsluiting van de dag tussen 17:00 en 18:00 

Deze uren voor de afwijkende inzet kunnen op de dagen van de week verschillen, maar zijn wel 

iedere week hetzelfde. 

2.8 Ruilservice 

Met het ruilen van dagen bieden we als service aan. Hierbij gaan we uit van de volgende ‘spelregels’: 

 De aanvraag van ruilen moet in overleg gaan met de pedagogisch medewerker van 
desbetreffende groep waarop het kind geplaatst is. 

 De ruil dag moet van te voren zijn aangevraagd (voordat  de eerste ruil dag in gaat) bij 

bovengenoemde pedagogisch medewerker. 

 De ruil dag kan alleen worden toegekend indien de groepsgrootte, vaste gezichtenregeling 

(baby’s)  en personele bezetting het toelaat. 

 Ruilen mag binnen 10 werkdagen vóór of 30 werkdagen na de ruildag.  

 Het ruilen van feestdagen is niet mogelijk omdat deze altijd verrekend worden. Wij factureren 

namelijk 51 weken op jaarbasis.  

2.9 Afnemen van extra (incidentele) dagen 

Het is mogelijk om extra dagdelen af te nemen. Als er op de eigen groep van uw kind mogelijkheden 

zijn voor het afnemen van extra dagdelen wordt uw kind in principe in de eigen groep geplaatst. We 

houden hierbij rekening met het wettelijk aantal toegestane kinderen ten opzichte van het aantal 

pedagogisch medewerkers. Ook moet er rekening gehouden worden met de vaste gezichtenregeling 

bij kinderen in de leeftijd van 0-1 jaar. Met schriftelijke toestemming van de ouders en voor een 

vooraf bepaalde periode kan een kind in een tweede basisgroep opgevangen worden.  

2.10 Achterwachtregeling  
Ons kindcentrum is gevestigd in een gebouw met meerdere gebruikers daardoor zijn er bijna altijd 

meerdere personen in het gebouw. De medegebruikers zijn op de hoogte van de afspraak van 

achterwacht zijn. Zij geven dan ook tijdig door indien zij niet aanwezig zullen zijn in het gebouw. 

Indien er een pedagogisch medewerker alleen staat en er geen andere partijen in het gebouw 

aanwezig zijn, zorgen we dat er een 2e pedagogisch medewerker wordt ingezet of dat er iemand van 

het centraal kantoor komt werken in het gebouw tijdens de benodigde uren.  

 

2.11 Peutergroep 

Op locaties waar verticale groepen zijn, worden kinderen vanaf 2,5 jaar op bepaalde dagdelen in een 

tweede stamgroep verzameld voor groepsactiviteiten die bij deze leeftijdsgroep passen. Dit kan ook 

door samenvoeging op sommige dagdelen. Voor deze structurele activiteit moeten de ouders 

schriftelijk toestemming geven door middel van het formulier toestemming tweede stamgroep.  

Open deuren beleid 

We proberen ervoor te zorgen dat vriendjes uit verschillende groepen elkaar gedurende de week 

regelmatig zien en de kans krijgen om samen te spelen. Niet alleen tijdens het  buitenspelen maar 

juist ook bij het binnenspelen, bijvoorbeeld in de speelzaal, de hal of op een andere groep. 

Uitgangspunt hierbij is, dat kinderen op elk moment terug kunnen naar de eigen stamgroep. 

Werken met het open deuren beleid heeft vele voordelen. Kinderen hebben meer ruimte en meer 

ontdekkingsmogelijkheden. Daarnaast raken zij ook vertrouwd met alle gezichten op het 

kindcentrum van zowel de kinderen alsook van de pedagogisch medewerkers. Op deze manier is het 
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voor een kind geen grote stap meer als het in een andere groep mag spelen. Soms zijn er andere 

redenen waarom groepen worden samengevoegd, bijvoorbeeld in vakanties of op rustige dagen. 

Hierover wordt u altijd geïnformeerd en wordt u gevraagd toestemming te geven. 

Bij open deuren beleid kan de BKR op groepsniveau gedurende de activiteit tijdelijk losgelaten 

worden. Kinderen moeten echter altijd terug kunnen keren naar de eigen stamgroep en op 

stamgroep niveau moet de BKR kloppen.  

2.11 Vierogen principe  

Wij werken op al onze KDV  volgens het vierogen principe. Dit houdt in dat gedurende de dag er altijd 

een pedagogisch medewerker mee kan kijken of mee kan luisteren met de pedagogisch medewerker 

die voor een korte periode alleen met een groep kinderen is. 

Daarom moet, daar waar een pedagogisch medewerker alleen is vanwege het aantal kinderen, altijd 

een extra volwassene in het gebouw aanwezig zijn die mee kan kijken of luisteren. Op de 

slaapkamers zijn babyfoons geplaatst en deze gaan aan zodra er een kindje op bed wordt gelegd. Op 

deze manier kan de tweede persoon horen wat er gaande is op de slaapkamer.   

2.12 Wennen  

Voor kinderen en voor hun ouders is het belangrijk om te wennen in de groep waarin het kind 

geplaatst wordt. Dat wennen gebeurt op onderstaande wijze. Wij laten kinderen altijd maximaal 

twee dagdelen wennen.  

2.13 Extern wenbeleid  

Als uw kind nog geen gebruik maakt van onze opvang, wordt er met u tijdens het intakegesprek een 
afspraak gemaakt voor een wenmoment op de groep waarin uw kind geplaatst wordt. Dit vindt 
plaats binnen 14 dagen vóór de start van de opvang. Hier zijn geen kosten aan verbonden. De BKR 
mag niet overschreden worden voor dit wenmoment. 

2.14 Intern wenbeleid 
Als uw kind al op de dagopvang van Kanteel zit en doorstroomt naar een andere leeftijdsgroep op 

dezelfde locatie is er ook een moment waarop het kind gaat kennismaken op de groep waarin het 

geplaatst wordt. Deze kennismakingsmomenten zullen met de ouders afgestemd worden, dit kan 

echter enkel wanneer het kind ten allen tijde kan terugkeren naar de eigen stamgroep.  

2.15 Specifiek peutergroep 

Om 09:00 wordt er gestart met een kring. Tijdens dit moment wordt het thema nog een keer 

benoemd en wordt de planning van de dag besproken. Daarnaast kunnen kinderen zelf dingen 

inbrengen. 

Spelinloop 

Ieder dagdeel wordt gestart met een kwartier spelinloop. Tijdens dit kwartier kan de ouder rustig 

met zijn/haar kind spelen. Spelinloop heeft tot doel om het ouder-kind contact én het ouder-ouder 

contact te stimuleren. 

Koffieochtenden 

Soms worden er koffieochtenden georganiseerd, b.v. met Kerstmis of bij de introductie van een 

nieuw thema op de VVE-locaties. De ontmoetingsfunctie is het belangrijkste doel van zo’n ochtend. 

Ontmoeting tussen ouders onderling en tussen ouders en medewerkers verhogen de betrokkenheid. 
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Soms gebruiken we deze ochtend ook om belangrijke informatie over het peuterarrangement te 

bespreken.  

Uitstapjes 

Bij het peuterarrangement wordt een enkele keer een uitstapje georganiseerd, zoals een bezoek aan 

de kinderboerderij, het bos en een jaarafsluiting. Tijdens een uitstapje staat het samen plezier 

beleven voorop. In principe gaan we ervan uit dat tijdens een uitstapje elk kind door de eigen ouder 

begeleid wordt. 

3  Visie op kind en ontwikkeling bij Kanteel  

3.1 Organisatiemissie 
Kanteel is een organisatie die bijdraagt aan elke stap van ieder kind op weg naar volwassenheid. 

Want kinderen zijn de toekomst. Wij geloven in de ontwikkelkracht van kinderen. Daarom stimuleren 

wij actief de unieke groeimogelijkheden van kinderen. 

3.2  Kindbeeld 
Kinderen groeien op in een voortdurend veranderende samenleving. En de kwaliteiten en 
vaardigheden die kinderen in de toekomst nodig hebben, veranderen mee. De taak van onze 
pedagogische professionals is bij kinderen vaardigheden te laten ontplooien, waarvan we nu weten 
dat die de komende jaren noodzakelijk zijn: ook wel de 21-eeuwse vaardigheden2 genoemd: 

 
 Samenwerken 

 Probleem oplossend denken en handelen 

 Creativiteit  

 Communiceren 

 Sociale en culturele vaardigheden 

 Kritisch denken 

 Zelfregulering (inzicht in eigen handelen) en  

 ICT-geletterdheid (mediawijsheid, ICT en informatie basisvaardigheden en formulering van 
problemen)  

 
Bij Kanteel kunnen kinderen dit spelend, betrokken en onderzoekend ontdekken. Wij helpen ze om 
hun natuurlijke nieuwsgierigheid ruim baan te geven en hun eigen talenten te ontwikkelen. Dit doen 
we door in te spelen op zaken waar kinderen plezier aan beleven, door kinderen aan te sporen en uit 
te dagen. Want doen is een hele goede manier van denken. We stimuleren hen om niet op te geven 
en het zelf te doen, fouten te maken en om hulp te vragen. Kinderen maken een individuele 
ontdekkingstocht en  ‘reizen’ van fase naar fase en nemen al hun ervaringen mee, op weg naar 
volwassenheid. Kinderen van nu zijn de burgers van de toekomst, daar bereiden we ze bij Kanteel op 
voor. De 21-eeuwse vaardigheden hebben we vertaald in onze pedagogische uitgangspunten: 
 

Ik kan het zelf! 

Wij laten een kind dingen zelf doen en geven hiervoor de ruimte en de middelen. Wij luisteren goed 

naar wat kinderen zelf willen doen en stimuleren hen. Onze locaties zijn zo ingericht dat ze uitdagen 

tot spel. We noemen dat een rijke speelleeromgeving. Onze medewerkers bieden kinderen een 

passend activiteitenaanbod aan en ondersteunen kinderen in hun spel. Op deze manier komen 

kinderen tot betrokken spel en dan wordt spelen leren.  

                                                           
2zie voor uitgewerkte toelichting op www.slo.nl 

http://www.slo.nl/
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Ik ben niet alleen! 

Op onze locaties hebben we verschillende vormen van groepsopbouw: een babygroep, peutergroep, 

verticale groep voor kinderen van 0-4 jaar en BSO-groepen met verschillende leeftijdsopbouw. In het 

kindcentrum maakt elk kind deel uit van een vaste groep. Deze groep biedt kinderen veel unieke 

mogelijkheden en kansen. Ze oefenen met samen spelen, leren, ruzies oplossen, je houden aan 

afspraken, zoeken naar grenzen en verantwoordelijkheid nemen. Aandacht voor een positieve 

groepssfeer staat daarbij centraal. 

Ik mag er zijn! 

We vinden het belangrijk dat ieder kind, jong en oud, elke dag ervaart dat het gezien wordt en er toe 

doet. Op deze manier ontwikkelt een kind zijn eigen persoonlijkheid met eigenwaarde en 

zelfvertrouwen. Onze medewerkers hebben oog voor wat kinderen denken, willen en voelen. Ze 

houden rekening met de behoefte van kinderen aan individuele aandacht, erkenning en bevestiging. 

Op deze manier wordt het welbevinden van kinderen verhoogd. 

Ik ben ik en jij bent jij! 

Kinderen groeien op in een wereld waarin veel verschillen bestaan. Verschillen in religie, cultuur, 

geaardheid en huidskleur maar ook in gezinssamenstelling en het wel of niet hebben van een 

beperking. Deze verschillen benaderen we bij Kanteel als waardevolle aanvullingen op elkaar. We 

leren kinderen open te staan en respect te hebben voor ieders leefwereld, gewoonten en gebruiken. 

Ik kan dit al! 

Een kind is de motor van zijn eigen ontwikkeling! Ze ontwikkelen zich door spelenderwijs te doen, te 

ervaren en te beleven. Wanneer een kind zelf oplossingen vindt voor problemen waar hij mee te 

maken krijgt wordt zelfvertrouwen bekrachtigd. Zo ontwikkelt zelfstandigheid. Wanneer kinderen 

sommige dingen moeilijk blijven vinden dan stimuleren en helpen wij hen. Wij genieten van kinderen 

die trots op zichzelf zijn als ze ontdekken dat ze iets nieuws hebben geleerd. 

Kindcentrum Meerlaer  

Kindcentrum Meerlaer is een Integraal kindcentrum. Een integraal kindcentrum is een plek waar 

iedereen samen werkt vanuit één visie, één team en één plan. Bij kindcentrum Meerlaer worden 

baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar in één doorgaande lijn gevolgd. Een integraal 

kindcentrum biedt onderwijs, (gespecialiseerde) kinderopvang. Kindcentrum Meerlaer biedt een 

aanbod op maat. Dit betekent dat ouders van kinderopvang en onderwijs samen gebruik kunnen 

maken, maar ook voor één van beide voorzieningen kunnen kiezen. Kindcentrum Meerlaer 

ondersteunt de behoeftes van uw kind en het gezin hierdoor optimaal. Het grote voordeel van een 

integraal kindcentrum is dat uw kind de gehele dag wordt opgevangen door een vast team van 

medewerkers op één locatie. Voor kinderen betekent dit dat het aanbod geheel wordt afgestemd op 

de behoeftes van uw kind.  

 

Floddertje en de peutergroep 

Op de basisschool werken ze het gehele jaar volgens bepaalde thema’s, wij als kindcentrum gaan 

hierin mee op een aangepaste manier. We werken met dezelfde thema’s alleen worden de 

activiteiten aangeboden op het ontwikkelingsniveau van het kind.  

Op Kindcentrum Meerlaer kun je heerlijk spelen, lol maken of ontspannen op de bank liggen om een 

boek te lezen. We organiseren diverse activiteiten en je kan ook lekker met de pedagogisch 

medewerkers brabbelen of lekker kletsen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen op kindercentrum 

Meerlaer zich prettig voelen. Bijna niets moet, bijna alles mag. Dit gevoel bewerkstelligen wij door te 

luisteren en te kijken naar de belevingswereld van de kinderen en hierbij aan te sluiten. 
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4  De dagelijkse praktijk 

4.1 Wennen voor ouders en kind  

Voor kinderen en voor hun ouders is het belangrijk om te wennen in de groep waarin het kind 

geplaatst is. Wennen kan alleen plaatsvinden, nadat het contract is getekend en dit kan maximaal 2x 

boventallig op de stamgroep, voor de duur van maximaal 1 dagdeel per keer (extern wenbeleid). Er 

moet ook tijdens het wennen voldaan zijn aan de PKR op groepsniveau. U kunt dit afspreken met de 

pedagogisch medewerksters op de groep. Hebt u specifieke wensen ten aanzien van deze 

wenmomenten, dan adviseren wij u om dit in het kennismakingsgesprek met de pedagogisch 

medewerkster te bespreken.  

Als uw kind doorstroomt naar een andere groep binnen Kindcentrum Meerlaer, is er ook een 

moment waarop het kind alvast mag kennismaken op de groep waarop het geplaatst gaat worden. 

Dit gebeurt gewoon op de dagen dat uw kind bij ons is en de pedagogisch medewerksters begeleiden 

dit wenproces. Dit wordt uiteraard met u besproken. Omdat het kind deze dag altijd weer terug kan 

keren naar de eigen stamgroep mag het voor korte periode om te wennen boventallig op een andere 

groep aanwezig zijn. 

Veel kinderen stromen binnen de locatie door van de kinderdagopvang naar de buitenschoolse 

opvang. Ook dan is er sprake van intern wenbeleid. Dan gebeurt dit gewoon tijdens de dagen dat uw 

kind bij ons is en de pedagogisch medewerksters begeleiden dit wenproces. Dit wordt uiteraard met 

u, als ouder, besproken. Als kinderen nieuw bij de BSO instromen, gelden weer dezelfde regels als bij 

het extern wenbeleid. Uw kind is welkom om te komen wennen vanaf het moment dat het contract 

is getekend. In het kennismakingsgesprek wordt het een en ander met u als ouder besproken en 

worden hier afspraken over gemaakt. 

4.2 Voeding, eten en drinken en speciale voeding 

Eten en drinken zijn bij uitstek een plezierig en sociaal gebeuren. Zij zijn een belangrijk onderdeel van 

een dag op het kinderdagverblijf. Peuters eten aan tafel en hebben samen plezier. Ze kunnen steeds 

zelfstandiger eten en drinken. Ze leren rekening te houden met elkaar en gesprekjes te voeren aan 

tafel.    

We proberen op een positieve, stimulerende manier met eten en drinken om te gaan. We stimuleren 

de kinderen om te helpen met het dekken van de tafel, zelf hun beleg te kiezen en zelf hun brood te 

smeren. We dwingen de kinderen niet tot eten. Het samen zijn en zelf doen zijn belangrijke waarden 

die we kinderen willen meegeven met de eet- en drinkmomenten. 

Het kinderdagverblijf werkt met een vast aanbod van zo veel mogelijk suikervrije voedingsmiddelen 
zoals fruit, melk, water, yoghurt, bruinbrood met hartig beleg, stroop, honing, crackers en rijstwafels. 
Als afwisseling krijgen de kinderen weleens iets anders zoals een tosti. 
 
Als een kind een dieet moet volgen of de ouder stelt bepaalde voedingseisen, dan proberen wij daar 
rekening mee te houden. Speciale producten kunnen door ons aangeschaft worden als zij te 
bestellen zijn via onze leverancier, de prijs van de normale voeding niet te boven gaan en lang 
genoeg houdbaar zijn. Zo niet, dan brengt de ouder de voeding zelf mee. 
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4.3 Verschonen en zindelijk worden 

Kinderen worden op vaste momenten, en wanneer dit nodig is, verschoond. De luiers worden door 

het kinderdagverblijf geleverd. Zindelijk worden gebeurd op het kinderdagverblijf meestal vanzelf. 

Kinderen raken vaak al snel vertrouwd met naar de wc of op het potje gaan. Jongere kinderen zien 

oudere groepsgenoten naar de wc gaan en bovendien is de toiletruimte in dezelfde ruimte als de 

verschoonruimte. Spelenderwijs toont het kind er meer belangstelling voor en wanneer het serieuze 

vormen krijgt, bespreken we dit met ouders 

4.4 Slapen KDV 

Met samen spelen, ontdekken en rennen verbruikt een kind heel wat energie. Naast de rustige 

momenten die de pedagogisch medewerkster tussendoor inbouwt (zoals bijv. een boekje voorlezen, 

samen aan tafel iets doen), is slapen voor een kind een belangrijk moment om bij te tanken.  

De jongste kinderen gaan slapen wanneer we signaleren dat het kind moe is. Ieder kind heeft een 

eigen bedje zodat het slapen bij ons vertrouwd wordt. De peuters gaan rond 12:30 uur slapen. 

Kinderen mogen gaan slapen in hun slaapzak, hun speen en vertrouwde knuffels gaan mee. Voor de 

kinderen moet het slapen gaan gebeuren in een ontspannen en veilige sfeer. Daarbij zijn rituelen 

belangrijk, bijvoorbeeld met de pyjama aan nog 5 minuten spelen of een boekje lezen. Samen 

omkleden om naar bed te gaan, even fijn ingestopt worden door de vertrouwde pedagogisch 

medewerkster. Natuurlijk mag het kind eerder slapen als het moe is. Indien nodig helpen we 

kinderen bij het in slaap komen, bijvoorbeeld door in de slaapkamer te zitten of een verhaaltje te 

lezen. Kinderen tot minstens 2 jaar slapen onder een katoenen deken of in een slaapzak. Pas als het 

kind 2 jaar geweest is krijgt het een dekbedje. Deze maatregel houdt verband met het protocol veilig 

slapen.  

Soms komt van de ouder het verzoek om het slapen af te bouwen, omdat het kind anders 's avonds 

niet goed inslaapt. Dit doen we in overleg met de ouder en als het kind het in onze ogen 

daadwerkelijk aankan. Ook komt het voor dat we in overleg met de ouders het 's middags naar bed 

gaan proberen af te bouwen, omdat het kind op korte termijn naar de basisschool gaat. Als een kind 

niet meer slaapt, wordt tussen de middag een rustige activiteit georganiseerd, zoals rusten op de 

bank in de groep, luisteren naar rustige muziek of een rustige activiteit aan tafel. Kindercentrum 

Meerlaer heeft de beschikking over twee slaapkamers. De bedjes worden elke week verschoond, 

tenzij de bedjes eerder vies zijn natuurlijk. De slaapkamer wordt dagelijks goed geventileerd. 

Daarnaast maken we gebruik van buitenbedjes, ouders geven hiervoor toestemming op het formulier 

veilig slapen.  

4.5 Ziek zijn op kinderdagverblijf/peutergroep 

Als een kind ziek is of een temperatuur van 38°C of meer heeft, blijft het kind thuis. Wordt het kind 

ziek tijdens het verblijf in het kindcentrum, dan wordt de ouder gebeld om te overleggen wat het 

beste is voor het kind. In goed overleg wordt besloten of het kind opgehaald moet worden, of dat het 

nog prima kan blijven. Het is belangrijk dat er wordt gehandeld vanuit het welbevinden van uw kind. 

Het is van belang dat het zich prettig en veilig voelt. Het kan ook voorkomen dat het kind geen koorts 

heeft, maar dat wij het toch ziek vinden en contact met u opnemen om te overleggen. 

Wij zijn niet bevoegd om uw kind paracetamol toe te dienen. Daarnaast vragen wij u om uw kind niet 

onder invloed van paracetamol naar het kindcentrum te brengen. Op dat moment kunnen wij 

namelijk niet goed inschatten hoe het werkelijk gaat met uw kind.  
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4.6 Seksualiteit en intimiteit voorbeeld 

Het is belangrijk dat kinderen zich lekker voelen in hun lijf. Hierbij is het van belang in te kunnen 

schatten op welke leeftijd een kind behoefte heeft aan bepaalde intimiteiten zoals knuffelen, op 

schoot zitten. Hierbij is acceptatie en respect voor elk kind erg belangrijk. 

Wij vinden het van groot belang dat kinderen leren wat vriendschap en liefde is. Dit proberen wij 

kinderen te leren door kinderen de ruimte te geven om zelf hun grenzen aan te geven, kinderen te 

laten ervaren wat respect geven en nemen is. Kinderen leren dingen samen te doen en anderen te 

laten helpen. Wij willen kinderen op een natuurlijke manier leren omgaan met seksueel gedrag. 

Door het bespreekbaar te maken, willen we bepaalde grenzen aangeven. Als kinderen van 0-4 jaar 

hun geslachtsorganen betasten is dit niet direct aanstootgevend voor anderen en in een gepaste 

situatie vinden wij dit geen probleem. Kinderen in deze leeftijdsfase hebben hier nog geen enkele 

bedoeling bij en is het volkomen onschuldig gedrag. Maar er zijn ook grenzen: wij vinden het niet 

gepast als kinderen bij elkaar aan de geslachtorganen komen. Dit gedrag zullen we bespreekbaar 

maken en uitleggen dat het niet kan waar alle kinderen bij zijn. Dit doen we op een manier dat een 

kind er geen vervelend gevoel aan overhoudt. Kinderen mogen doktertje spelen maar ze moeten de 

kleren aanhouden. 

Wij laten kinderen niet bloot lopen om hygiënische reden maar zeker ook omdat het buitenterrein 

aan de openbare weg ligt. Wij vragen dus altijd aan de ouders om in de zomer, zwemkleding mee te 

nemen. 

4.7 Dagritme rituelen en overgangsmomenten  

Bij Kindercentrum Meerlaer bestaat het dagritme uit verschillende activiteiten zoals leer-, speel- en 

verzorgmomenten. Spelen, ontdekken, eten, drinken, handen wassen en opruimen. Spontaan spel 

wordt afgewisseld met activiteiten die de pedagogisch medewerksters aanbieden. Binnen spelen 

wordt afgewisseld met buiten spelen. De overgangsmomenten zijn dan belangrijke leermomenten. 

Het is voor kinderen soms moeilijk om met het spel te stoppen en op te gaan ruimen om aan tafel te 

gaan. We proberen deze overgangsmomenten zo positief mogelijk te houden door:   

• Voorspelbare herhaling, rituelen en liedjes. 

• Structuur. 

• Kinderen een actieve rol geven. 

• Tijdig aankondigen en uitleggen. 

• Positief en actief taalgebruik. 

• ‘Geduldige’ pedagogisch medewerksters. 

• Voorbereiden omgeving; opruimen en speelklaar maken. 

• Goede samenwerking tussen collega’s. 

•  Dagritmekaarten 

Peuters herkennen al een dagritme. Kinderen worden gestimuleerd te helpen bij het dekken van de 

tafel, drinken inschenken, opruimen. We vertellen welke activiteit we gaan doen en wat ze kunnen 

verwachten. Hierbij maken we gebruik van de dagritmekaarten die op de groep hangen en de 

verschillende liedjes voordat we een nieuwe activiteit beginnen. De groep is zo ingedeeld dat het 
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speelgoed een vaste duidelijke plek heeft en de kinderen hier zelf bij kunnen. Wij vinden de inrichting 

van onze groepen een belangrijk onderdeel van onze werkwijze. Zo zult u zien dat de groepen 

regelmatig worden aangekleed met uitdagende materialen om zo kinderen een rijke omgeving aan te 

bieden. Naast het verblijf in de groep maken de kinderen gebruik van gymzaal. Ook gaan we weleens 

wandelen met de kinderen. 

4.8 Verjaardagen, feesten en rituelen 

Een verjaardag is op Kindercentrum Meerlaer een bijzondere activiteit! Je mag op de feeststoel, krijgt 

een eigen feestmuts en krijgt een cadeautje, vandaag ben ik speciaal! Terugkerende rituelen die sfeer 

geven aan de groep en voor de kinderen belangrijk zijn als herkenning. Zelf of samen met mama 

en/of papa mag je een traktatie uitdelen.  

4.9 De inrichting van de ruimte 

De inrichting van de groepsruimte is zodanig, dat de kinderen vooral zelf op ontdekking kunnen gaan 

en niet steeds afgeleid moeten worden, omdat de spelsituatie onveilig kan worden. Wij vinden de 

inrichting van de groepen een belangrijk onderdeel. Zo zult u zien dat de groepen regelmatig worden 

aangekleed met uitdagende materialen. We zullen kinderen een rijke omgeving aanbieden. Als 

laatste is bij het inrichten van de ruimte al rekening gehouden met hygiëne.  

4.10 Activiteitenaanbod 
We streven naar een uitgebreid aanbod van activiteiten en mogelijkheden, uiteraard aangepast aan 

de leeftijd van de kinderen. De activiteiten worden in een thema aangeboden, deze worden 

afgestemd met school. Daarnaast besteden we ook aandacht aan seizoensgebonden activiteiten, 

zoals lente en winter. Op alle groepen worden veel taalactiviteiten aangeboden, zoals het 

kringgesprek, liedjes zingen, boekjes voorlezen en elkaar verhalen vertellen. Wij vinden het belangrijk 

dat het kind zich vrijuit kan bewegen tijdens het spel. De kleding kan weleens vuil worden tijdens 

activiteiten, dus houdt u hier rekening mee. Vriendschap tussen kinderen proberen de pedagogisch 

medewerkers te stimuleren door bijvoorbeeld samen te zingen of spelletjes te doen. 

4.11 Bewegen en zintuiglijk ervaren 
Een kind brengt een groot deel van de dag door met spelen en bewegen. Spelen is voor kinderen een 

levensbehoefte. Door middel van spelen ontdekken kinderen de omgeving, materialen, dingen en 

mensen en leren zij hoe zij daar zelf in staan, wat zij zelf wel en niet kunnen. 

Spel staat in dienst van de gehele ontwikkeling, biedt mogelijkheden tot imitatie, het uiten van 

emoties en het verwerken van bepaalde gebeurtenissen. Een kind leert en ontwikkelt zich 

spelenderwijs. Het is daarom ook van belang dat een kind de mogelijkheid krijgt om vrij te spelen, 

met het speelgoed waarvoor het op dat moment kiest. Het kind kan in zijn spel zijn eigen betekenis 

aan dingen geven. Zo wordt een opbergkist een auto; en door een hoed op te zetten ben je opeens 

een prins. Er zijn dagelijks periodes van vrij spel. 

Tijdens een fantasiespel krijgt een pedagogisch medewerkster een kopje koffie van Kees. De 

pedagogisch medewerkster stimuleert het spel door te vragen of er al melk in zit. Kees haast zich om 

ook nog melk en suiker te halen. 

Welke activiteit er aangeboden wordt, hangt onder andere af van het thema waaraan op dat 

moment gewerkt wordt, van de samenstelling van de groep en van wat de kinderen op dat moment 

willen. 
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Op ons kindcentrum wordt ook aandacht geschonken aan spelen waarbij (zelf-) expressie een 

belangrijke rol speelt. De mogelijkheden om met kinderen te spelen is zo groot dat het onmogelijk is 

om alle vormen van spel te benoemen. Ook bij de allerjongsten wordt aandacht besteed aan 

activiteiten. Dan gaat het vooral om zintuiglijke en motorische activiteiten. We nemen de 

allerkleinsten geregeld op schoot om samen een boekje te lezen of een liedje te zingen. Buiten 

spelen is, als het weer het toelaat, een steeds terugkerende activiteit. We vinden buiten spelen van 

groot belang, omdat kinderen daar de ruimte hebben om te rennen, te fietsen, te klauteren en zelf te 

kiezen om alleen of met andere kinderen te spelen. De kinderen worden als de mogelijkheid zich 

voordoet ook weleens meegenomen om te wandelen, aan de hand of in de buggy. U dient hier als 

ouder een toestemmingsformulier voor in te vullen. 

4.12 Samen spelen en samen leven 
We geven de kinderen de mogelijkheid te ontdekken wat het betekent als je samen iets doet. Samen 

aan tafel zitten tijdens het eten en drinken is hiervan een goed voorbeeld. Ze ruimen samen het 

speelgoed op en wij laten de oudere kinderen de jongeren daarbij helpen. Het is belangrijk dat ze 

leren om rekening met elkaar te houden: wachten op je beurt, luisteren als een ander 

kind/medewerkster iets vertelt en er niet doorheen praten. Wij maken kinderen er ook op attent dat 

niet iedereen hetzelfde hoeft te zijn, zodat bijvoorbeeld een rustig kind, dat liever de kat uit de boom 

kijkt, niet direct op dezelfde manier in een spel mee hoeft te doen als een actief kind. We wijzen 

kinderen erop wat het betekent wanneer een ander kind verdriet heeft, omdat zij bijvoorbeeld haar 

vader of moeder mist en daarom even moet huilen. 

De groep is voor de kinderen in ieder geval een ideale situatie om de ander (kinderen en 

medewerksters) te kunnen imiteren; een belangrijke voorwaarde om zich sociaal te kunnen 

ontwikkelen.  

4.13 Taal en communicatie 
Taal is erg belangrijk om de wereld om ons heen beter te begrijpen. Zelfs wanneer kinderen de taal 

nog niet of nauwelijks begrijpen of spreken is taal erg belangrijk. Door met kinderen te praten leren 

zij de taal kennen en ervaren. Kinderen communiceren verbaal en non-verbaal. Door goed te kijken 

kan de pedagogisch medewerkster goed inspelen op de behoeften van het kind. Je kunt wel zeggen 

dat de pedagogisch medewerkster twee talen spreekt. Zij is continue bezig met het stimuleren van 

taal door kinderen uit te dagen en te communiceren. Vaste activiteiten om de taalvaardigheid te 

stimuleren zijn het voorlezen, het samen lezen van boekjes, zingen op vaste momenten van de dag, 

het kletsen met de kinderen en het benoemen van de dingen die kinderen zien en beleven. Het 

benoemen van onze handelingen bij onder andere het verschonen, aan- en uitkleden en brood 

smeren is van groot belang in de taalstimulering. Taal wordt naarmate ze ouder worden ook steeds 

belangrijker in het overleg en in het samenspel. 

4.14 Natuur en fysieke omgeving 
De natuur heeft een enorme aantrekkingskracht op ieder kind. We zitten met ons kindcentrum in 

een bosrijke omgeving en maken daar dan ook veel gebruik van, we vinden het belangrijk om 

kinderen kennis te laten maken met de natuur. Peuters gebruiken hun zintuigen volop, ze zijn gericht 

bezig met oorzaak en gevolg en experimenteren met hun ontdekkingen en dat proberen wij op een 

positieve manier te stimuleren.  
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4.15 Ordenen, meten en rekenen 
Spelenderwijs zijn kinderen bezig met ordenen, meten en rekenen. Ze kijken naar de kenmerken van 

voorwerpen zoals kleur, grootte en smaak. Ze kijken naar aantal: veel, weinig maar ook telwoorden; 

een, twee, drie. De ruimte: boven, onder, naast. De tijd: eten, aankleden, even spelen. 

Terwijl we bezig zijn met de alledaagse dingen zijn er voortdurend kansen waarbij kinderen kunnen 

rekenen, meten of ordenen. Tussen alle schoenen zoek je je eigen paar, bij het buiten spelen kijken 

we wie erboven op de glijbaan zit en wie er al beneden is. Ben je groter dan of even groot als je 

medegroepsgenootje? We maken puzzels en zingen liedjes over getallen. Als we gaan drinken tellen 

we hoeveel bekers we nodig hebben en kijken naar de kleuren van de bekers. Pedagogisch 

medewerksters zullen door middel van de ritmekaarten de dagindeling met de kinderen bekijken: 

Wat gaan we doen na het fruit eten? Door het ordenen, vergelijken en meten wordt de wereld voor 

kinderen overzichtelijker. Ze doen dit met concrete voorwerpen die ze hebben in hun spel. Een 

puzzel laat je aandacht hebben voor kleur, vormen. En als het niet past hoe los ik dit dan op? 

4.16 Geluiden en muziek, dans en beweging 
Op het kindcentrum zijn we veel bezig met muziek, dans en bewegen op muziek. Muziek vormt een 

herkenning, dit begint al bij de baby’s. Als we gaan eten dan wordt steeds hetzelfde liedje gezongen. 

Zingen zorgt er vaak voor dat voor de kinderen de rituelen herkenbaar worden.  

4.17 Beeldende expressie 
Wij vinden dat kinderen moeten kunnen experimenteren met materialen en gereedschappen. 

Daarom bieden we ze verschillende materialen aan, zoals verf, papier, plak, klei, zand en water 

waaruit de kinderen zelf kunnen kiezen. Ze kunnen iets maken of doen en ervaren wat je met de 

materialen kunt en hoe ze voelen. Samen een kunstwerk maken of iets maken wat je zelf hebt 

bedacht. Het stimuleert het zelfvertrouwen door ze hun gang te laten gaan en de fantasie de vrije 

loop te laten 

4.18 Diverse vormen van spel 
De mogelijkheden om met kinderen te spelen is zo groot dat het onmogelijk is om alle vormen van 

spel te benoemen. 

Wanneer een kind 4 jaar wordt nemen we afscheid. Net als op een verjaardagsfeestje mag je op de 

bijzondere stoel en krijg je een eigen feestmuts. Samen met mama en/of papa mag je trakteren. Na 

het 4e verjaardagsfeestje zingen en zwaaien we je uit met ons eigen afscheidslied. 

We vragen de ouders geen snoep te trakteren. Binnen alle kindercentra van Kanteel Kinderopvang 

hanteren we de regel dat kinderen zo min mogelijk traktaties krijgen met toegevoegde suikers, een 

suikervrij beleid. 

Als papa of mama jarig is maken wij samen met uw kind een cadeau en pakken we dat in. Verder 

besteden we aandacht aan Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval en Pasen, het jaarlijks terugkerende 

Zomerfeest met iedere keer een ander thema. Ook besteden we aandacht aan seizoensgebonden 

activiteiten, zoals dierendag of kermis. We spelen in op de directe belevingswereld van het kind. 
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5 Pedagogisch vakmanschap 
Wij werken met vakmensen met een gedeelde passie. De werkwijze is gericht op de ontwikkeling van 

kinderen maar ook op die van zichzelf en hun team. Iedere  collega heeft andere kwaliteiten en 

ervaringen. Deze worden binnen het team benut en vormen een inspiratiebron voor collega’s.  

De diversiteit in het team maakt dat medewerkers van elkaar kunnen leren. Want net als de 

kinderen, moeten ook zij soms juist iets doen om andere talenten te ontwikkelen. 

5.1   TALENT 
Bij Kanteel  werken we met TALENT*. Hiermee bedoelen we de vaardigheden die pedagogisch 

medewerkers gebruiken om professioneel en positief  bij te dragen aan de ontwikkeling van ieder 

kind. (*’TALENT’is afgeleid van de interactievaardigheden  zoals door het NCKO onderzocht en 

geadviseerd.) 

T Talent ontwikkelen van ieder kind 

Onze pedagogisch medewerkers weten in welke ontwikkelingsfase een kind zich bevindt. Ze volgen 

structureel ieder kind in zijn ontwikkeling en sluiten aan bij de behoeftes en interesses van het kind. 

Ze scheppen de juiste omstandigheden waardoor kinderen de volgende stap in hun ontwikkeling 

kunnen zetten. Zij werken actief aan de talentontwikkeling van ieder kind. Er is daarom iedere dag 

voor ieder kind weer iets te beleven en te leren bij Kanteel. 

Ook als kinderen hier extra steun bij nodig hebben, dan kunnen wij kinderen dit bieden. Hiervoor 

werken wij op een aantal locaties met een voor- en vroegschools educatieprogramma. (VVE). 

A Autonomie respecteren 

Kinderen hebben een innerlijke drang om de wereld te leren kennen en te begrijpen. In deze 

ontdekkingstocht laten kinderen al heel jong een eigen wil en eigen karakter zien. Doordat wij dat 

erkennen en stimuleren bouwt een kind zelfvertrouwen op en een positief gevoel over zichzelf. Wij 

respecteren de eigen oplossingen en ideeën van kinderen. Hoe ouder een kind wordt, hoe meer het 

zelf zal willen en kunnen doen. Wij geven kinderen hiervoor de mogelijkheid en de ruimte.  

In ons werk staat daarom kinderparticipatie centraal. Hiermee willen wij de autonomie van kinderen 

actief stimuleren door ze uit te nodigen om mee te denken, zelf beslissingen te nemen, dingen uit te 

proberen en problemen op te lossen. Bij kinderparticipatie gaat het niet om eenrichtingsverkeer, 

maar om een wisselwerking tussen de kinderen onderling en de pedagogisch medewerkers. 

L leiding geven en structuur bieden 

Vrijheid en structuur hangen nauw met elkaar samen. Kinderen de vrijheid geven in het maken van 

eigen keuzes werkt het beste in een omgeving waar regelmaat en structuur aangebracht zijn en waar 

grenzen worden gesteld. Dit draagt bij aan het gevoel van veiligheid en welbevinden van een kind. 

Onze pedagogisch medewerkers zijn zich bewust van de belangrijke rol die ze hebben in het bieden 

van deze veiligheid. Zij helpen kinderen om hun gedrag te sturen en leren hen de regels te begrijpen 

en zich hieraan te houden. Deel uitmaken van een stabiele groep met vaste pedagogisch 

medewerkers en het aanbieden van een programma met een dagritme en regelmaat geeft kinderen 

houvast en gevoel van veiligheid, zij weten wat hen te wachten staat. Want waar je je veilig voelt 

kom je tot ontwikkeling. 

E Emotioneel Steunen 

Emotionele steun van een volwassene zorgt ervoor dat kinderen op verkenning gaan en zich 

ontwikkelen. Hiervan zijn onze medewerkers zich altijd bewust. De pedagogisch professionals op de 
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groepen hebben oog voor kinderen. Door goed te kijken naar een kind en door te proberen te 

begrijpen wat het bedoelt, kan de medewerker op de juiste manier op een kind reageren. Het 

creëren van een emotioneel veilige plek staat centraal in ons dagelijks werk. Als een kind ontspannen 

is, openstaat voor de wereld en goed in zijn vel zit, dan komt het tot optimale groei. Het is onze taak 

om hier zorg voor te dragen. 

N Naast elkaar en samen leren spelen 

Kinderen uiten zich vanaf hun geboorte als sociale wezens. Door ervaringen te delen met andere 

kinderen en volwassenen, door samen dingen te doen en door de communicatie die daarmee 

gepaard gaat geven kinderen betekenis aan hun ervaringen. Een groep op een kindcentrum is een 

unieke leerplek voor kinderen. Zij doen hierbij positieve en negatieve ervaringen op. Als pedagogisch 

medewerker heb je door je manier van ondersteunen en begeleiden veel invloed op de manier 

waarop interacties tussen kinderen verlopen. Door zelf positieve interacties met kinderen aan te 

gaan, bevorder je ook positieve interacties tussen kinderen onderling. De pedagogisch medewerkers 

zoeken altijd naar een goede balans tussen het kind als individu en de groep, tussen samen en alleen. 

Maar ook tussen jongste en oudste kind in een groep. 

T Taal is de basis 

Communicatie, verbaal en non-verbaal, vormt de basis van het werk van de pedagogisch 

medewerker op de groep. Alles is communicatie: een baby die je met een pruillip aankijkt, een 

peuter die aan je hand trekt of een schoolkind dat je van alles wil vertellen. 

Voor kinderen is taal dé manier om de wereld beter te leren kennen. Door met kinderen te praten 

leren zij de taal kennen en gebruiken. Pedagogisch medewerkers benoemen wat er gebeurt en 

bereiden kinderen voor op situaties, leggen deze uit en helpen kinderen gedachten en gevoelens te 

verwoorden. Wij vinden communicatie de belangrijkste basis voor alle ontwikkeling. 

5.2 Persoonlijke ontwikkeling pedagogisch medewerkers kindcentrum Meerlaer 

Binnen kindercentrum Meerlaer stellen de pedagogisch medewerkers zich leerbaar op door video 

interactiebegeleiding (VIB) als feedbackmiddel in te zetten. Regelmatig vindt er bijscholing plaats 

door middel van informatieavonden of cursussen. Onze pedagogisch medewerkers willen zich graag 

verbeteren. Daarnaast zijn er regelmatig groeps- en team overleggen om de kwaliteit te waarborgen 

en maken we vooral gebruik van elkaars kwaliteiten.  

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers en pedagogisch coaches 

Bij Kanteel werken we met vier beleids- of stafmedewerkers B. Zij zijn verantwoordelijk voor alle 

pedagogische beleidstaken voor de gehele organisatie en voorzien hiermee alle kindcentra.  

Tevens hebben wij pedagogisch coaches (zonder beleidstaken) in dienst voor de coaching van alle 

pedagogisch medewerkers binnen de organisatie in hun dagelijks, pedagogisch handelen.  

Werkwijze pedagogisch coach op locatie 

Jaarlijks stellen wij binnen iedere locatie pedagogische doelen vast  te weten: 

- Een locatiedoel; 

- Een groepsdoel: 

- éen of meerdere persoonlijke doelen met betrekking tot pedagogisch vakmanschap.  

Aan de hand van deze doelen wordt vastgesteld welke coach wanneer en gedurende welke periode 

komt coachen. Op deze manier ontvangen alle pedagogisch medewerkers gedurende het jaar 

coaching op maat.  
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Intervisie 

Jaarlijks vinden er intervisiebijeenkomsten plaats voor onze pedagogisch coaches en VIB-ers.  

Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de beleidsmedewerkers.  

Tijdens deze bijeenkomsten wordt o.a. ingezoomd op pedagogische actualiteiten. Deze input wordt 

o.a. gebruikt om het pedagogisch beleid actueel te houden.  

 

5.3 Inzet beroepskrachten in opleiding/stagiaires  
Bij Kanteel willen we graag investeren in het TALENT van de toekomst daarom werken we op alle 

locaties met studenten van verschillende opleidingen.  

Door het aanbieden van stageplaatsen:  

 werken wij daadwerkelijk mee aan het opleiden van toekomstige beroepsbeoefenaars; 

 kunnen wij onze kennis overdragen; 

 leggen wij contacten met de beroepsopleidingen; 

 blijven we op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen; 

 vergroten we de bekendheid van onze organisatie; 

 verwerven we nieuwe medewerkers; 

 krijgen we een frisse kijk op vanzelfsprekendheden; 

 kunnen we beoordelen welke beroepsopleiding het beste aansluit bij bepaalde functies.  

Een goed leerklimaat draagt er toe bij dat de werkomgeving een leeromgeving wordt. De student is 

tijdens de werkuitvoering bezig met werken en leren tegelijk (werkomgeving). In deze omgeving doet 

de student ervaringen op en dat maakt de werkomgeving tot een leeromgeving. Dit betekent dat van 

alledaagse handelingen en situaties, leersituaties gemaakt worden. De werkbegeleider zorgt ervoor 

dat de werkomgeving ook een leeromgeving kan zijn zodat de student kan groeien in het leerproces. 

De houding, de begeleidingsstijl en het vermogen tot organiseren van de werkbegeleider spelen 

hierbij een belangrijke rol. 

De opleidingscoördinator/praktijkopleider begeleidt in samenwerking met de werkbegeleider de 
student planmatig binnen het competentiegericht onderwijs. De afspraken zoals geformuleerd in het 
stageboek rondom opdrachten, gesprekken, verslagen etc. zijn leidend binnen dit proces. De 
werkbegeleider en de student nemen deel aan intervisiebijeenkomsten en interne trainingen. 

6 Volgen en observeren  

6.1  Welke methode, welke vorm 
De pedagogisch medewerkers observeren dagelijks de kinderen en de groep. Dit is een bron van 

plezier, inzicht en verwondering. Bij het structureel observeren van de individuele ontwikkeling en 

welbevinden van de kinderen wordt gebruik gemaakt van observatie instrumenten.  

Op onze locatie werken we met de methode : KIJK! 

Kijk! is een instrument voor het in kaart brengen van de ontwikkeling van kinderen en het ontwerpen 

van een daarop afgestemd ontwikkelingsgericht activiteitenaanbod. Kijk! is een observatie 

instrument waarmee het ontwikkelingsverloop van jonge kinderen op diverse ontwikkelingsgebieden 

over langere tijd kan worden geobserveerd en geregistreerd. 
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Hierdoor kunnen we de ontwikkeling van uw kind volgen. Aan de hand van het kind volgsysteem 

worden de oudergesprekken gevoerd. Daarnaast worden de resultaten besproken in het 

groepsoverleg van pedagogisch medewerkers en locatiemanager. Aan de hand hiervan wordt de 

werkwijze op de groep besproken en waar nodig aangepast. Als pedagogisch medewerkers 

vermoeden dat er iets aan de hand is, observeren zij eerst gericht het kind om vervolgens het 

probleem met de ouders en de locatiemanager te bespreken. Er wordt met de ouders besproken of 

ze de problemen herkennen en welke stappen ondernomen worden. 

Wij proberen aan alle kinderen de ondersteuning te bieden die het kind nodig heeft. Dit doen wij niet 

alleen. We werken nauw samen met zorgpartners uit de wijk en in de locatie gebonden 

kindbespreking 0-13. Ons uitgangspunt hierbij is dat we alles doen in overleg met ouders want 

ouders kennen hun kind het beste. De pedagogisch medewerker of de locatiemanager zal u 

uitgebreid informeren over de werkwijze. 

Het stappenplan basiszorg op KDV (zie bijlage) is de werkinstructie voor medewerkers in het geval zij 

problemen signaleren bij een kind. Dit stappenplan wordt in de gemeente  

’s-Hertogenbosch gemeente breed gehanteerd in het kader van de Ondersteuningstructuur 0-13. 

De pedagogisch medewerkers hebben trainingen gevolgd op het gebied van observeren en 

communiceren zodat ze op een verantwoorde manier de zorgbehoefte van kinderen in kaart kunnen 

brengen en hierover in gesprek gaan met ouders. 

Bij Kanteel heeft ieder kind een mentor, dat is een pedagogisch medewerker van de groep van uw 

kind. Bij de start van de kinderopvang krijgt u te horen wie de mentor is van uw kind. Deze mentor is 

uw aanspreekpunt als het gaat om de ontwikkeling en welbevinden van uw kind. De mentor volgt en 

registreert de ontwikkeling van uw kind en voert de oudergesprekken; 

- 3 maanden evaluatie ( 3 maanden na plaatsing) 

- 10 minutengesprek ( jaarlijks) 

- Overdrachtsgesprek/Eindevaluatie  

Mocht er een wisseling van mentor plaatsvinden, wordt u hier mondeling of schriftelijk van op de 

hoogt gesteld. 

Het stappenplan basiszorg op een kindcentrum (zie bijlage) is de werkinstructie voor medewerkers 
in het geval zij problemen signaleren bij een kind. Dit stappenplan wordt in de gemeente  
’s-Hertogenbosch gemeente breed gehanteerd in het kader van de Ondersteuningstructuur 0-13. 
De kinderen waar zorg over is worden besproken in de kindbespreking 0-13 waarbij u als ouder ook 
aanwezig bent. Samen met u wordt gekeken naar de beste ondersteuning voor uw kind. 
 
Bij vermoeden van mishandeling of misbruik geldt een ander plan van aanpak. Wanneer er een 
vermoeden van kindermishandeling of seksueel misbruik is, hanteren we binnen Kanteel de wettelijk 
verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, die is vastgelegd door de 
Brancheorganisatie Kinderopvang. Alle pedagogisch medewerker bij Kanteel zijn hiervan op de 
hoogte. 

6.2  SNEL   
In de gemeente ’s-Hertogenbosch wordt bij alle kinderen in de kinderopvang of het 

peuterarrangement op de leeftijd van 2,8 jaar de SNEL 30-33 maanden afgenomen. Het doel van 

deze test is om zo snel mogelijk in te kunnen springen als uw kind kans loopt om een taalachterstand 

te ontwikkelen. We werken hierbij nauw samen met de jeugdverpleegkundige. 
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U wordt over deze test op uw locatie verder geïnformeerd. Ook zullen wij voor de afname van deze 

test vooraf uw toestemming vragen. 

6.3 Overdrachtsformulier 
Als uw kind vanuit kinderopvang of 3+ groep doorstroomt naar een basisschool of de buitenschoolse 

opvang  vindt er een overdracht plaats met de leerkracht van de basisschool of de pedagogisch 

medewerkers van beide opvangsoorten.   

 

In het overdrachtsformulier staat de ontwikkeling van het kind omschreven. De betrokken 

medewerkers zijn op deze manier op de hoogte van de vaardigheden. Ook weten zij wie het kind 

heeft begeleid op het kinderdagverblijf/peuterarrangement  en kan er eventueel een terugkoppeling 

plaatsvinden. Voordat wij dit formulier aan de basisschool/de buitenschoolse opvang geven, krijgt de 

ouder het uiteraard eerst zelf te lezen. 

Gaat het kind naar een andere basisschool of buitenschoolse opvang, dan sturen wij het 

overdrachtsformulier, met toestemming van de ouders, op naar de basisschool/buitenschoolse 

opvang waar uw kind naar toe gaat. Indien gewenst kan er aan tevens een mondelinge toelichting 

gegeven worden. Met basisschool de Masten hebben we altijd een warme persoonlijke overdracht.  

7 Samenwerken met anderen 
We doen het samen, dat is ons uitgangspunt. 

In alles wat we doen proberen we de leefwerelden waarin kinderen opgroeien te verbinden: thuis, 

kinderopvang, buurt en school. Zo creëren we een emotioneel positief klimaat waarin kinderen 

kunnen groeien en ontwikkelen. 

7.1 Onderwijs - Doorgaande ontwikkelingslijn 0-13  

In een Kindcentrum 0-13 kunnen ouders en kinderen terecht voor: dagopvang, peutergroep, primair 

onderwijs, buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang en voorschoolse opvang. Een kindcentrum 

biedt een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 13 jaar. Talentontwikkeling, educatie en snelle en 

adequate hulp en zorg staan er centraal. Binnen een kindcentrum wordt nauw samengewerkt tussen 

pedagogisch medewerkers, leerkrachten, leerkrachtondersteuners, intern begeleiders, 

zorgcoördinatoren en managers. Zij werken met één pedagogisch didactische kindvisie. Een 

kindcentrum zoekt ook samenwerking met de omgeving: ouders, zorginstellingen, sportverenigingen 

en culturele instellingen. Basisschool De Masten is samen met Kanteel kinderopvang op weg naar de 

vorming van een kindcentrum. In hetzelfde gebouw bevinden zich op dit moment programma’s voor 

kinderen van 0-13 jaar. 

7.2 Samenwerking met Cello 

Cello en Kanteel hebben een intentieverklaring getekend tot samenwerken. Met deze samenwerking 

springen wij in op de veranderde wetgeving. Deze wetgeving gaat uit van een 

participatiemaatschappij waarin onder andere hulp en ondersteuning aan jeugd, op maat, integraal 

en dicht bij huis is georganiseerd.  

 

Op dit moment is deze samenwerking met name gericht op de BSO en zullen wij zo nu en dan 

aansluiten met het kinderdagverblijf. In de toekomst is het de bedoeling dat ook het 
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kinderdagverblijf en de peutergroep hierin meer betrokken gaan worden. Het doel van de 

peutergroep is om meer samen te werken met de kleuters om de doorgaande lijn te stimuleren.  

8 Ouders 
Een gelukkige en veilige kindertijd gun je ieder kind. Ouders zijn de eerste en belangrijkste opvoeders 
om daarvoor te zorgen. Wanneer een kind naar een van onze locaties komt, willen wij daar graag een 
steentje aan bijdragen. Hiervoor is een open en positieve samenwerking tussen ouders en 
pedagogisch medewerkers belangrijk. Daarom gaan we regelmatig met ouders in gesprek over wat 
een kind meemaakt, hoe het zich ontwikkelt en of er eventuele zorgen zijn. 
 
In de relatie met elkaar,  staan duidelijke en eerlijke communicatie en wederzijds begrip, centraal. 
Mondeling en schriftelijk wisselen we informatie uit over dagelijkse zaken en belangrijke 
gebeurtenissen. Ieder jaar zijn er oudergesprekken waarin de ontwikkeling en het welbevinden van 
het kind centraal staan. We vinden het ook belangrijk dat ouders elkaar ontmoeten, daarom vieren 
we samen feest of organiseren we ouderbijeenkomsten. 
 

8.1 Intake gesprek 
Als uw kind geplaatst is bij het KDV/peutergroep dan wordt u door de pedagogisch medewerkster 

van de betreffende groep uitgenodigd voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt uitgelegd hoe de 

werkwijze op het kindcentrum en specifiek bij de desbetreffende groep is. Ook praktische dingen 

worden besproken en we praten over uw kind en wat u van ons verwacht. Uw kind zal zeker de 

eerste tijd heel veel nieuwe indrukken opdoen. Dit is vaak merkbaar bij de nieuwe kinderen, zij 

hebben tijd nodig om hun draai te vinden in de groep.  

U kunt altijd bellen om te vragen hoe het met uw kind gaat. Als er een aanleiding toe is, belt de 
pedagogisch medewerkster van de groep u. Belangrijk is dat er een basis van wederzijds vertrouwen 
groeit, hierbij is eerlijkheid altijd belangrijk. Ook als een kind het moeilijk heeft, zullen we dit open 
met u bespreken 
 
In het kennismakingsgesprek wordt de basis gelegd voor de verdere contacten. In dit gesprek worden 
de algemene huisregels besproken en er worden afspraken gemaakt over het kennismaken op de 
groep.  
 

8.2 3-maanden evaluatie 
Na drie maanden wordt u gevraagd om een 3-maanden evaluatieformulier in te vullen over het hoe 

en waarom van onze werkwijze en is er ruimte en gelegenheid om met elkaar van gedachten te 

wisselen. 

8.3 Communicatie 
Op de groepen vinden wij het belangrijk om u elke dag een persoonlijke overdracht te geven. 

Daarnaast schrijven wij dagelijks in het schriftje bij kinderen tot 1 jaar, daarna gaan we over op het 

persoonlijke portfolio.  

Op Kindercentrum Meerlaer organiseren wij ook een ouderavond en houden wij u op de hoogte met 

de maandelijkse nieuwsbrief.  
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8.4 10-minuten gesprek 
In het voorjaar organiseren wij 10-minuten gesprekken. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de 

groep. Tijdens het 10-minuten gesprek wordt de ontwikkeling van uw kind besproken op het 

kindercentrum. Wij doen dit o.a. aan de hand van de observatiemethode KIJK!  

8.5 Oudercommissie 
Bij Kanteel is de inspraak van ouders op verschillende manieren mogelijk. Elk kindcentrum of locatie 

heeft een eigen oudercommissie waarin ouders mee kunnen praten over de manier van werken op 

het kindcentrum. De locatiemanager is altijd bij deze vergaderingen aanwezig. 

De verschillende oudercommissies zijn verenigd in de Centrale Cliëntenraad (CCR). Binnen de CCR 

krijgen ouders de mogelijkheid om mee te praten over de besluitvorming en beleidsvoering van 

Kanteel Kinderopvang.  

We hebben ook een klachtenprocedure waarmee ouders zowel klachten als tips en verbeterpunten 

kunnen delen. De locatiemanager kan u hier meer over vertellen, ook kunt u kijken op onze website. 

Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld dan kunt u altijd contact opnemen met 

de externe Stichting Klachtenloket Kinderopvang. 

Ook op andere manieren gaan wij met ouders in gesprek. Bijvoorbeeld met een brainstormsessie, 

klanttevredenheidsonderzoek of ouderavond.  De mening van iedere ouder telt, dat is ons 

uitgangspunt. 

9 Bijlage basiszorg op het kindcentrum 
 

 

BASISZORG OP HET KINDCENTRUM   
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In samenwerking met Gemeente `s-Hertogenbosch en de werkgroep 0-23 (BJG, Divers,  GGD, Juvans, MEE, Kanteel Kinderopvang, SWV regio de Meierij PO en VO)  

 

 

 

 

 

 

BASISZORG AANGEVULD MET EXTRA ZORG  

EXTRA GESPECIALISEERDE ZORG OF EXTERNE ZORG   

professional observeert, signaleert en werkt planmatig  

Professional  analyseert de  hulpvraag  van het kind 

Professional handelt met een gerichte actie  

- Consultatie   
jeugdverpleegkundige,  
schoolmaatschappelijk  
werker,  
onderwijscontactpersoon,  
orthopedagoog of andere  
betrokkenen 

Toestemming  
van ouders  
vragen en hen   
betrekken  als  
partner 

- extra ondersteuning en/of aanpassing in het kindcentrum via  
SWV 

en/of   
- verwijzing specialistische of geindiceerde hulp voor kind en/of  
ouders via BJG 

Ouders steunen  
bij keuze  
gewenste zorg  
of hulp 

- evaluatie nazorg  
- vastleggen effecten van de interventies door jeugdprofessionals  Contact met  

ouders over  
effecten en  

Professional evalueert het effect van de gerichte actie  

Afstemmen  
met collega`s,  
team, 
afstemmen   
met ouders,   
toestemming  
vragen aan  
ouders of 
mededelen 

Kindbespreking 0 - 13   
samen met ouders  
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Bijlage 3 Pedagogisch Werkplan BSO  

 

 

 

 

PEDAGOGISCH WERKPLAN  

BSO Meerlaer 
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Voorwoord 
 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 

In dit pedagogisch werkplan staan de uitgangspunten van de dagelijkse omgang met de kinderen binnen BSO 

Meerlaer beschreven. We willen u graag vertellen hoe we werken en welke uitgangspunten we hanteren. 

De vier pedagogische basisdoelen zoals die beschreven zijn in de Wet Kinderopvang vormen het uitgangspunt 

van dit plan. Dit betekent dat:  

e. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de autonomie 
van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor  
het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen; 

f. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,  
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat te 
stellen steeds  zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

g. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en  
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger  
relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden, en 

h. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen  
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met  
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

 
Naast dit wettelijk kader zijn ook de pedagogische bouwstenen van Kanteel (zie www.kanteel.nl) bepalend voor 

dit werkplan. De bouwstenen zijn het pedagogisch beleidsplan zoals dat Kanteelbreed geldig is. Dit plan is 

besproken en goedgekeurd door de Centrale Cliëntenraad(CCR) van Kanteel. 

Samen met de ouders en medewerkers van onze locatie hebben wij, door het schrijven van dit pedagogisch 

werkplan, invulling en kleuring gegeven aan deze bouwstenen want iedere locatie is anders.  In dit plan kunt u 

lezen wat uw kinderen ervaren en zien van onze pedagogische uitgangspunten en keuzes. 

Alle BSO-locaties  van Kanteel onderscheiden  zich door 5 unieke eigenschappen, te weten: 

 Kinderparticipatie 

 Taak- en rolverdeling 

 Breed activiteitenaanbod 

 Leeftijdsdifferentiatie 

 Inrichting van de ruimte  

 

Dit plan wordt jaarlijks door alle betrokken partijen geëvalueerd. Wij nodigen u uit om met ons in gesprek te 

blijven over de inhoud van ons pedagogisch werkplan, zodat we dit, waar nodig, bij kunnen stellen.  

Bij dit pedagogisch werkplan hoort het document Randvoorwaarden kinderopvang. Hierin staan een aantal 

belangrijke procedures en werkwijzen binnen onze organisatie beschreven. Deze kunt u vinden op onze 

website: www.kanteel.nl 

Met vriendelijke groet,  
 
Karin van den Hoven 
Locatiemanager KC Meerlaer  

 

http://www.kanteel.nl/
http://www.kanteel.nl/
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Visie op kind en ontwikkeling bij Kanteel 

2.1 Adresgegevens Kanteel 

Kanteel Kinderopvang 

Postbus 334 

5240 AH Rosmalen 

tel. 073-8507850 

E-mail: Info@kanteel.nl  

Website: www.kanteel.nl 

Afdeling relatiebeheer:  

E-mail: relatiebeheer@kanteel.nl 
Telefoon: 073-851999 

2.2 Adresgegevens Locatie KC Meerlaer 

Kindcentrum Meerlaer 
Sint Jozefstraat 1 
5248 AT Rosmalen 
tel. 073-8511414 
Website: www.kanteel.nl 
Website: www.kcmeerlaer.nl  
 
Contactgegevens basisgroepen:  
BSO het Merelnest en BSO Papegaaiennest : 073-8511414 
 
Contactgegevens locatiemanager:  
Karin van de Hoven: 06-36556396 
E-mail: kvdhoven@kanteel.nl    

2.3 Openingstijden locaties 

Openingstijden schoolweken VSO 07:30-08:30 uur (samengevoegd met KDV Floddertje , m.u.v. maandag) 

Openingstijden schoolweken: maandag, dinsdag & donderdag van 15:00 uur – 18:30 uur. 

Openingstijden vakantieweken: maandag t/m vrijdag van 07:30 uur – 18:30 uur. 

2.4 Haal- en brengtijden tijdens vakanties 

Op BSO Meerlaer hanteren we breng- en haaltijden. Gedurende deze tijden is er ruimte om informatie uit te 
wisselen met, en vragen te stellen aan de pedagogisch medewerker.   
 
Breng- en haaltijden BSO tijdens schoolweken:  
Brengen VSO:     07.30 – 08:30 uur  
Ophalen middag:    16.00 – 18.30 uur 
 
Breng- en haaltijden BSO tijdens vakantieweken: 
Brengen ochtend:    07:30 – 09:00 uur  
Ophalen ochtend/brengen middag:  12:30 – 13:00 uur 
Ophalen middag:    16.00 – 18.30 uur 
 
Onze pedagogisch medewerkers overleggen graag met u over haal- en brengtijden. Wanneer er activiteiten 
gepland staan, kan het zijn dat wij van de bovengenoemde tijden afwijken. Dit laatste wordt uiteraard met u 
gecommuniceerd in de nieuwsbrief of in het vakantieprogramma.   

mailto:Info@kanteel.nl
http://www.kanteel.nl/
mailto:relatiebeheer@kanteel.nl
http://www.kanteel.nl/
http://www.kcmeerlaer.nl/
mailto:kvdhoven@kanteel.nl
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2.5 Groepsindeling kindercentrum Meerlaer 

We hebben BSO Meerlaer opgesplitst in twee (basis)groepen. De eerste groep (Merelnest) is van 4 tot 8 jaar en 
de tweede groep (Papegaaiennest) is vanaf 6 tot en met 13 jaar.  

2.6 De basisgroep 

Uw kind wordt geplaatst in een basisgroep, dit is de groep waar u kind na schooltijd opgevangen wordt en iets 

eet en drinkt. Voor kinderen tot 8 jaar is dit een groep van maximaal 20 kinderen met vaste pedagogisch 

medewerkers. Hierbij geldt één pedagogisch medewerker per 10 kinderen. Soms kan het zijn dat groepen 

samengevoegd worden. Hierover wordt u altijd geïnformeerd door de pedagogisch medewerkers en wordt u 

gevraagd hier schriftelijk toestemming voor te geven. 

Uw kind wordt geplaatst in een basisgroep. Eén groep ‘’Het Merelnest’’ (tot 8 jaar) is gevestigd in de BSO 

ruimte op de begane grond. In deze groep worden maximaal 20 kinderen opgevangen. Hierbij geldt één 

pedagogisch medewerker per 10 kinderen.  

De tweede groep ‘’Het Papegaaiennest’’ (vanaf 6 jaar) is gevestigd in het lokaal van groep 9/10 op de 1e 

verdieping. In deze groep worden maximaal 22 kinderen opgevangen met 2 pedagogisch medewerkers 

afhankelijk van het aantal kinderen.  

 

De BSO start met een gezamenlijk speelmoment (binnen of buiten afhankelijk van het weer) en gaan na 

ongeveer 15-30 minuten eten en drinken op de basisgroep. We kiezen hier bewust voor omdat dan de 

uitstroom van school afgerond is en de kinderen rustig kunnen eten en drinken.  

 

Na het eet- en drinkmoment wordt er in overleg met de pedagogisch medewerker afgesproken wie waar gaat 

spelen, dit staat beschreven op het activiteitenbord. Hierbij kan men van de basisgroep afwijken, de 

pedagogisch medewerkers zullen op basis van het leidster- & kindratio zich verdelen over de diverse 

speelruimtes (handenarbeidlokaal (Kraaiennest), gymzaal, speelbos, speelplaats, gang, veldje en aangrenzende 

ruimtes). Tijdens en na de activiteiten onderhouden we contact door elkaar op te zoeken. Het Merelnest 

fungeert als centrale basis, er is altijd 1 pedagogisch medewerker aanwezig om kinderen op te vangen die 

bijvoorbeeld niet meer willen deelnemen aan een activiteit en/of kinderen die juist even tijd voor zichzelf 

willen hebben. Daarnaast is er altijd een “vliegende keep” die het geheel bewaakt. Tijdens het eet- en 

drinkmoment bevinden de kinderen zich in de basisgroep. 

Sommige kinderen mogen, met toestemming van ouders, zonder toezicht van pedagogisch medewerkers in 
een speelruimte spelen (zie kind gegevens).    
 
Indien nodig, met name in vakanties, voegen beide groepen samen in de BSO ruimte op de begane grond 

(ouders hebben hiervoor getekend). Wanneer er meer kinderen aanwezig zijn dan toegestaan in deze ruimte 

dan zal het leerplein van de basisschool erbij betrokken worden (naast de BSO ruimte). Tijdens vakanties is er 

geen in- en uitloop van kinderen omdat de basisschool gesloten is.    

2.7 Ruilservice 

Het ruilen van dagen is een extra service wat wij u als ouder graag willen aanbieden, hier hebben we echter wel 
wat “spelregels” aan verbonden:  

 De aanvraag dient u te overleggen met één van de pedagogisch medewerker van de desbetreffende groep 
waarop het kind geplaatst is. 

 De ruildag moet minimaal 1 week voor de betreffende ruildag aangevraagd te zijn bij één van de 
pedagogisch medewerker van de desbetreffende groep waarop het kind geplaatst is. 

 De ruildag kan alleen worden toegekend indien de groepsgrootte en de personele bezetting het toelaat. 

 Ruilen mag binnen 10 werkdagen vóór of 30 werkdagen na de ruildag.  

 Het ruilen van feestdagen is niet mogelijk omdat deze dagen worden verrekend. Kanteel Kinderopvang 
factureert 51 weken op jaarbasis.  



 

107 
 

2.8 Afnemen van extra incidentele dagdelen 

Het is mogelijk om extra dagdelen af te nemen. Als er op de eigen groep van uw kind mogelijkheden zijn voor 

het afnemen van extra dagdelen wordt uw kind in principe in de eigen groep geplaatst. We houden hierbij 

rekening met het wettelijk aantal toegestane kinderen ten opzichte van het aantal pedagogisch medewerkers. 

Met schriftelijke toestemming van de ouders en voor een vooraf bepaalde periode kan een kind in een tweede 

basisgroep opgevangen worden. Na afloop vragen wij u om uw handtekening te zetten op de incidentele lijst, 

zodat dit dagdeel gefactureerd kan worden. 

2.9 Achterwachtregeling 

Binnen kindercentrum Meerlaer werken we met een groot team professionals. Dagelijks zijn meerdere mensen 
in het pand aanwezig. Op deze manier is het niet nodig om afspraken te maken over de achterwachtfunctie. 
Mocht het voorkomen dat er iemand alleen op een groep staat bijvoorbeeld in een vakantie dan is de 
achterwacht geregeld volgens de volgende criteria*: 

 Bij één PM-er op de locatie geldt dat de achterwacht telefonisch bereikbaar is en op 15 minuten afstand 
moet zijn. 

 Bij twee PM-ers op de locatie geldt dat tijdens de pauze er altijd een andere volwassene in het gebouw 
moet zijn. Dus werk je met zijn tweeën alleen in een gebouw dan moet de college die pauze heeft op de 
locatie blijven.  

 Bij de achterwachtregeling worden KDV en BSO als aparte werksoorten beschouwd en moet er iemand zijn 
voor KDV én BSO. 

*Bovenstaande criteria vind je ook terug in het veiligheid- en gezondheidsbeleid van KC Meerlaer. 

2.10 Beroepskracht-Kind ratio (BKR) 

In de wet Kinderopvang is vastgelegd wat het aantal toegestane kinderen is ten opzichte van het aantal 
pedagogisch medewerkers. Hier houden wij ons aan bij Kanteel, afhankelijk van de grote van de groepen kan 
de inzet van pedagogische medewerker per dag wisselend zijn. In de wet is ook vastgelegd dat we hier tijdens 
schoolweken voor en na schooltijd een half uur vanaf mogen wijken. 
 
Op de locatie Meerlaer wordt hier op de volgende tijden van afgeweken: 
VSO:    Tussen 07:30-08:30 uur 
BSO:    Tussen 17:30 – 18:00 uur 
 
In de schoolvakanties en tijdens sluitingsdagen van school gelden andere wettelijke regels omdat we dan 10 
uur en meer per dag open zijn. Tijdens deze dagen mogen we 3 uur per dag afwijken van de BKR. Op de locatie 
Meerlaer wordt  hier op de volgende tijden van af geweken:  
Afwijken ochtend:  Tussen 8:00 en 9:00 uur 

Afwijken pauze:   Tussen 13:00 en 14:00 uur 
Afwijken middag:  Tussen 17:00 – 18:00 uur 

 

Deze uren voor afwijkende inzet kunnen op de dagen van de week verschillen, maar zijn wel iedere week 
hetzelfde. 

2.11 Opendeurenbeleid 

Bij de BSO bewegen de kinderen zich vrij door het gebouw. Zij kunnen spelen waar ze willen, wel altijd in 

overleg met de pedagogisch medewerker, en kunnen vrij deelnemen aan activiteiten. Deze activiteiten 

bevinden zich op grotere locaties verspreid door het gebouw. Het kind verlaat op zo’n moment zijn basisgroep. 

Hierdoor kan hij doen wat hem op dat moment motiveert en stimuleren we de zelfstandigheid van de 

kinderen. Het kind kan wel altijd terugkeren naar zijn basisgroep. 

Activiteiten buiten de BSO/kindcentrum mogen er niet toe leiden dat er in totaal minder PM-ers worden in 

gezet. Bij beroepskrachten die een buiten activiteit doen op het kindcentrum of in een andere ruimte hoeft de 

BKR niet te kloppen. 



 

108 
 

2.12 Wennen 

Kinderen hebben een bepaalde periode nodig om te wennen op de BSO. Er bestaat altijd de mogelijkheid om 

voorafgaand aan de plaatsing het kind alvast te laten oefenen. Wij laten kinderen altijd maximaal twee 

dagdelen wennen. 

2.13 Intern wenbeleid 

Als uw kind al op de dagopvang van Kanteel zit en doorstroomt naar een andere leeftijdsgroep op dezelfde 
locatie is er ook een moment waarop het kind gaat kennismaken op de groep waarin het geplaatst wordt. Deze 
kennismakingsmomenten zullen met de ouders afgestemd worden, dit kan echter enkel wanneer het kind ten 
allen tijde kan terugkeren naar de eigen stamgroep.  

2.14 Extern wenbeleid 

Als uw kind nog geen gebruik maakt van onze opvang, worden er met u tijdens het intakegesprek afspraken 
gemaakt over de manier waarop uw kind gaat wennen op de stamgroep. Kinderen kunnen helaas niet op de 
groep wennen voordat het contract is ingegaan, tevens mag het BKR regeling niet overschreden worden voor 
dit wenmoment.  

2.15 Halen en brengen 

De kinderen worden in schoolweken na schooltijd opgevangen. 
De jongste kinderen tot 6 jaar worden opgehaald in de groep en de oudste kinderen, vanaf 8 jaar gaan 
zelfstandig naar het papagaaiennest.  
 
Als uw kind op eigen gelegenheid komt,  dan gaat dit in goed overleg met de pedagogisch medewerker. De 
afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd in het kindgegevens formulier. 
 
Soms doen kinderen mee aan workshops die o.a. georganiseerd zijn door Kids Active Rosmalen en die buiten 
onze eigen locatie plaatsvinden. Onze pedagogisch medewerkers brengen ze dan met onze eigen Kanteel-
busjes. In het protocol “op stap met kinderen” kunt u meer lezen over de voorschriften voor vervoer en het 
aantal kinderen en medewerkers. 

2.16  Taxi vervoer 

Indien u voor uw kind(eren) taxivervoer nodig heeft, bevelen wij in ’s-Hertogenbosch omstreken Hendriks Taxi 
Services aan (088-6363636 of e-mail: info@hendriks-taxi-services.nl). Zij verzorgen voor het merendeel van 
onze klanten het taxivervoer.  

3 Visie op kind en ontwikkeling bij Kanteel 

3.1 Organisatiemissie 

Kanteel is een organisatie die bijdraagt aan elke stap van ieder kind op weg naar volwassenheid. Want kinderen 
zijn de toekomst. Wij geloven in de ontwikkelkracht van kinderen. Daarom stimuleren wij actief de unieke 
groeimogelijkheden van kinderen. 

3.2 Kindbeeld 

Kinderen groeien op in een voortdurend veranderende samenleving. En de kwaliteiten en vaardigheden die 
kinderen in de toekomst nodig hebben, veranderen mee. De taak van onze pedagogische professionals is bij 
kinderen vaardigheden te laten ontplooien, waarvan we nu weten dat die de komende jaren noodzakelijk zijn; 
ook wel de 21-eeuwse vaardigheden3 genoemd: 

 
 Samenwerken 

 Probleem oplossend denken en handelen 

 Creativiteit  

 Communiceren 

 Sociale en culturele vaardigheden 

                                                           
3zie voor uitgewerkte toelichting op www.slo.nl 

mailto:info@hendriks-taxi-services.nl
http://www.slo.nl/
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 Kritisch denken 

 Zelfregulering (inzicht in eigen handelen) en  

 ICT-geletterdheid (mediawijsheid, ICT en informatie basisvaardigheden en formulering van problemen)  
 
Bij Kanteel kunnen kinderen dit spelend, betrokken en onderzoekend ontdekken. Wij helpen ze om hun 
natuurlijke nieuwsgierigheid ruim baan te geven en hun eigen talenten te ontwikkelen. Dit doen we door in te 
spelen op zaken waar kinderen plezier aan beleven, door kinderen aan te sporen en uit te dagen. Want doen is 
een hele goede manier van denken. We stimuleren hen om niet op te geven en het zelf te doen, fouten te 
maken en om hulp te vragen. Kinderen  maken een individuele ontdekkingstocht en  “reizen” van fase naar fase 
en nemen al hun ervaringen mee, op weg naar volwassenheid. Kinderen van nu zijn de burgers van de 
toekomst, daar bereiden we ze bij Kanteel op voor. De 21e-eeuwse vaardigheden hebben we vertaald in onze 
pedagogische uitgangspunten: 
 
Ik kan het zelf! 
Wij laten een kind dingen zelf doen en geven hiervoor de ruimte en de middelen. Wij luisteren goed naar wat 
kinderen zelf willen doen en stimuleren hen. Onze locaties zijn zo ingericht dat ze uitdagen tot spel. We 
noemen dat een rijke speel/-leeromgeving. Onze medewerkers bieden kinderen een passend 
activiteitenaanbod aan en ondersteunen kinderen in hun spel. Op deze manier komen kinderen tot betrokken 
spel en dan wordt spelen leren.  
 
Ik ben niet alleen! 
Op onze locaties hebben we verschillende vormen van groepsopbouw: een babygroep, peutergroep, verticale 
groep voor kinderen van 0-4 jaar en BSO-groepen met verschillende leeftijdsopbouw. 
In het kindcentrum maakt elk kind deel uit van een vaste groep.  
Deze groep biedt kinderen veel unieke mogelijkheden en kansen. Ze oefenen met samen spelen, leren, ruzies 
oplossen, je houden aan afspraken, zoeken naar grenzen en verantwoordelijkheid nemen. Aandacht voor een 
positieve groepssfeer staat daarbij centraal. 
 
Ik mag er zijn! 
We vinden het belangrijk dat ieder kind, jong en oud, elke dag ervaart dat het gezien wordt en er toe doet. Op 
deze manier ontwikkelt een kind zijn eigen persoonlijkheid met eigenwaarde en zelfvertrouwen. Onze 
medewerkers hebben oog voor wat kinderen denken, willen en voelen. Ze houden rekening met de behoefte 
van kinderen aan individuele aandacht, erkenning en bevestiging. Op deze manier wordt het welbevinden van 
kinderen verhoogd. 
 
Ik ben ik en jij bent jij! 
Kinderen groeien op in een wereld waarin veel verschillen bestaan. Verschillen in religie, cultuur, geaardheid en 
huidskleur maar ook in gezinssamenstelling en het wel of niet hebben van een beperking. Deze verschillen 
benaderen we bij Kanteel als waardevolle aanvullingen op elkaar.  
We leren kinderen open te staan en respect te hebben voor ieders leefwereld, gewoonten en gebruiken. 
 

Ik kan dit al! 
Een kind is de motor van zijn eigen ontwikkeling! Ze ontwikkelen zich door spelenderwijs te doen, te ervaren en 
te beleven. Wanneer een kind zelf oplossingen vindt voor problemen waar hij mee te maken krijgt wordt 
zelfvertrouwen bekrachtigd. Zo ontwikkelt zelfstandigheid. Wanneer kinderen sommige dingen moeilijk blijven 
vinden dan stimuleren en helpen wij hen. Wij genieten van kinderen die trots op zichzelf zijn als ze ontdekken 
dat ze iets nieuws hebben geleerd. 
 
Kindcentrum Meerlaer 
Kindcentrum Meerlaer is een Integraal kindcentrum. Een integraal kindcentrum is een plek waar iedereen 
samen werkt vanuit één visie, één team en één plan. Bij kindcentrum Meerlaer worden baby’s, peuters, 
kleuters en kinderen tot 13 jaar in één doorgaande lijn gevolgd. Een integraal kindcentrum biedt onderwijs en 
(gespecialiseerde) kinderopvang. Kindcentrum Meerlaer biedt een aanbod op maat. Dit betekent dat ouders 
van kinderopvang en onderwijs samen gebruik kunnen maken, maar ook voor één van beide voorzieningen 
kunnen kiezen. Kindcentrum Meerlaer ondersteunt de behoeftes van uw kind en het gezin hierdoor optimaal. 
Het grote voordeel van een integraal kindcentrum is dat uw kind de gehele dag wordt opgevangen door een 
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vast team van medewerkers op één locatie. Voor kinderen betekent dit dat het aanbod geheel wordt 
afgestemd op de behoeftes van uw kind. 
 
BSO Meerlaer 
Op de Buitenschoolse Opvang (BSO) van Kanteel kun je na school lekker samen met je vrienden verder spelen, 
lol maken of ontspannen op de bank liggen om een boek te lezen. Ook kun je na een drukke dag op de 
basisschool even rustig aan tafel je verhaal kwijt aan een van onze pedagogisch medewerkers.  
 
Voor kinderen moet de BSO vooral leuk, creatief, ontspannend, uitdagend en stoer zijn. Wij vinden het 
belangrijk dat kinderen de BSO als vrije tijd ervaren. Bijna niets moet, bijna alles mag. Dit gevoel 
bewerkstelligen wij door te luisteren en te kijken naar de belevingswereld van de kinderen en hierbij aan te 
sluiten. We polsen regelmatig naar de interesses van de kinderen. De pedagogisch medewerkers proberen deze 
interesses om te zetten in leuke activiteiten/workshops die bij binnenkomst staan weergegeven op het 
activiteitenbord. Op deze manier bereiden we kinderen voor op een activiteit en kan het kind hierin bewuste 
keuzes maken en de activiteit zo goed als mogelijk zelfstandig uitvoeren.   
 
We vinden het ook erg belangrijk dat incidenten of situaties, die aandacht vereisen door de kinderen zelf 
worden opgelost door middel van zelfregulering. Wij vinden het belangrijk dat kinderen incidenten en situaties 
met elkaar op kunnen lossen. Hierin doen we een beroep op hun probleemoplossend denken en handelen. 
Wanneer blijkt dat dit niet voldoende is dan zullen wij hier als pedagogisch medewerker op inspelen of de 
kinderen hierin begeleiden.  

De  5 basisprincipes van de BSO van Kanteel 

3.3 Kinderparticipatie 

De BSO is van en voor kinderen, dat is het belangrijkste uitgangspunt. In overleg met de kinderen bepalen we 

de regels van de groep, het activiteitenaanbod, de aanschaf van materialen en de inrichting van de ruimte. Wij 

noemen dat kinderparticipatie. Dit is de basis van ons pedagogisch handelen. Dit is in de praktijk terug te zien: 

 Kinderen hebben een keuze in wel of niet meedoen aan activiteiten.  

 Ze mogen zelf kiezen wat en waar ze gaan spelen.  

 Ze kunnen zelf materialen pakken (en terugzetten). 

 Er hangen regels in de groep, gemaakt door de kinderen.  

 Er wordt naar de kinderen geluisterd en op hun behoefte ingespeeld.  

 Er wordt op sommige locaties een kinderraad georganiseerd. 

 Er hangt een ideeënvel op de groep, waar de kinderen hun ideeën voor activiteiten op mogen schrijven. 
 
Bij BSO Meerlaer passen we kinderparticipatie aan op de jonge leeftijd van de kinderen. De kinderen wordt 
geleerd verantwoording te dragen voor de gemaakte keuzes. 
 
Waarom kinderparticipatie: 

 Erkenning van de wensen, behoeften en belangen van de kinderen die ze op deze manier kenbaar kunnen 
maken en waar rekening mee wordt gehouden. 

 Het is goed voor het zelfvertrouwen van de kinderen. 

 Kinderen leren samen te werken met volwassenen, ze krijgen inzicht in wensen van anderen. 

 Kinderparticipatie is niet een activiteit, maar een mentaliteit. Het wordt een rode draad in onze omgang 
met kinderen met als doel hen daadwerkelijk zeggenschap te geven in zaken die hen aangaan. Zo 
betrekken we de kinderen actief bij het oplossen van problemen tussen hen.  

 
Onderwerpen waarover kinderen mee mogen denken zijn o.a.: 

 Het opstellen of wijzigen van regels 

 De inrichting van de ruimte  

 De aanschaf van spelmateriaal 

 Het organiseren van activiteiten  
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 Klachten van kinderen  
 

Uiteraard willen we ook op andere manieren kinderparticipatie realiseren. Want het feit dat kinderen gehoord 
worden, dat er naar hen geluisterd wordt en dat er vervolgens ook iets met hun mening gebeurd, is belangrijk 
voor alle kinderen. Het stimuleert hun zelfvertrouwen; het geeft ze de kans en de tijd om over zaken na te 
denken, argumenten te overwegen en een mening te vormen. Bovendien zijn de kinderen een fantastische 
inspiratiebron die vaak op creatieve oplossingen komen voor een bepaald probleem. Vuistregel bij 
kinderparticipatie is: erbij horen, deel uitmaken van- en mee vormgeven aan je eigen wereld. 

Taak- en rolverdeling van de pedagogisch medewerker 

In de vrije tijd op de BSO willen kinderen veel met elkaar doen en vooral hun eigen keuze maken. Er is een 
breed activiteitenaanbod en van alles te doen. Het is niet altijd makkelijk om in  korte tijd  volop de beleving en 
behoeften van kinderen op de eerste plaats te zetten én verschillende activiteiten aan te bieden. Dit vergt een 
goed organisatievermogen en het vermogen om overzicht te houden. Daarom werken we binnen de BSO met 
een uniek rollensysteem.  
 
Op BSO Meerlaer hanteren wij twee groepen waardoor het lastig is om met diverse rollen te werken. Wij 
vinden de veiligheid van de kinderen het allerbelangrijkste, daarom heeft elke kind een mentor. Daarnaast 
maken de pedagogisch medewerkers, dagelijks, met elkaar afspraken die afgestemd zijn op de activiteiten, 
gelet op de behoeftes van de kinderen.   
 
De mentor: 
Op de BSO wordt gewerkt met mentoren. Dit zijn vaste pedagogisch medewerkers op de groep, die 
verantwoordelijk zijn voor het observeren en bijhouden van de ontwikkeling en het welbevinden van een 
aantal kinderen. Kinderen worden in een basisgroep geplaatst met vaste pedagogisch medewerkers, zodat zij 
met elkaar vertrouwd kunnen raken en een band op kunnen bouwen. Alle pedagogisch medewerkers hebben 
contact met de ouders, maar het contact over de ontwikkeling van een kind heeft een ouder met de mentor. 
De mentor houdt ook de 10 minuten gesprekken.  
 
De rollen van de pedagogisch medewerkers worden voorafgaand met elkaar besproken. Hierin krijgt elke 
pedagogisch medewerker een rol. Deze rollen kan je elke dag terug vinden op het activiteitenbord, op deze 
manier weten de pedagogisch medewerkers en de kinderen wat de rollen van die dag zijn. Mocht er die dag 
een invalkracht werkzaam zijn dan zal hij of zij hierin mee anticiperen.  

Breed activiteitenaanbod 

Omdat de BSO na school de vrije tijd van een kind is, net als thuis, vinden wij dat kinderen een keuze moeten 
hebben in wat zij doen. Het is immers hun tijd. Aan de andere kant willen we graag dat kinderen zich 
uitgedaagd voelen om op ontdekking te gaan en soms net een stapje verder  gaan. In onze visie kunnen 
kinderen dan optimaal hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Iets waar zij later veel profijt van ondervinden. 
Maar we snappen ook dat je daar als kind niet altijd zin in hebt en soms lekker wil ontspannen. 
Iedere dag bieden wij kinderen een breed activiteitenaanbod aan, zij kunnen kiezen uit:  

Workshops  

Bij Kanteel laten we kinderen graag kennis maken en experimenteren met nieuwe uitdagingen en activiteiten 
daarom bieden we op de locatie regelmatig workshops aan geleid door externen. We bekijken eerst altijd met 
de pedagogisch medewerkers wat het thema is en waar de interesse van de kinderen zich momenteel bevind.  
Ook hebben we kindgesprekken over hun interesses en doen wij aan kinderparticipatie als wij nieuwe 
workshops uitkiezen.  
Op school hadden ze bijvoorbeeld het thema ‘een groene school’ wij hebben hierop doorgepakt en de ontdek 
bus naar de BSO laten komen om de kinderen lekker te laten ontdekken.  

Vrije activiteiten  

Dit zijn activiteiten die kinderen graag zelf doen zoals verstoppertje spelen of niks doen en lekker op de bank 

zitten /een boekje lezen, of gewoon even buiten spelen. Sommige kinderen hebben er behoefte aan om even 

een plek voor zichzelf te hebben. Wij vinden het belangrijk dat die mogelijkheid er is en vragen van andere 

kinderen dit te respecteren en om rekening te houden met elkaar. 
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Open activiteiten 

Dit zijn activiteiten, opgezet en georganiseerd door onze pedagogisch medewerkers op iedere BSO. De 

kinderen kunnen ter plaatse kiezen of ze wel of niet meedoen. Ze hoeven zich hiervoor niet in te schrijven en 

deze activiteiten worden niet via flyers aangeboden. Het activiteitenaanbod sluit aan bij de verschillende 

ontwikkelingsgebieden waardoor er voor ieder kind iets is wat hij/zij leuk vindt. De aangeboden activiteiten 

worden na school, tijdens het eet en drink moment in de basisgroep besproken. Ook hierbij wordt de 

betrokkenheid van kinderen gewaardeerd en kunnen zij meedenken en praten over het aanbod. 

Events & Kids Active Rosmalen  

In de vakantieperiode worden er regelmatig evenementen georganiseerd door de afdeling Kanteel Actief en 

Kids Active Rosmalen. De Events zijn bedoeld voor alle kinderen van 4 jaar en ouder van Kanteel Kinderopvang 

en kunnen op een andere locatie plaats vinden. Te denken valt aan een bezoek aan de dierentuin, een wipe-

Out festijn in een weiland, het geven van een circusvoorstelling of een voetbaltoernooi. Voor deze dagen 

moeten kinderen zich van te voren opgeven. Er gaat een vaste pedagogisch medewerker van de locatie van uw 

kind mee naar het evenement. Tijdens de activiteit is deze pedagogisch medewerker altijd aanwezig voor uw 

kind.  

Leeftijdsdifferentiatie 

De BSO is bedoeld voor kinderen van 4 tot 13 jaar, maar de pre-puber van 10 jaar is qua competenties, 
behoeften en interesses niet te vergelijken met de kleuter van 4 jaar.  
 
Het is voor de BSO een uitdaging om te voorzien in de uiteenlopende behoeften van kinderen in de brede 
leeftijdsgroep. Door de groepen op te splitsen in leeftijden is er meer ruimte en aandacht voor de behoeften 
van een specifieke groep kinderen. Zo krijgen kinderen bij ons de gelegenheid hun eigen talenten in te zetten 
en te exploreren. De BSO biedt de kinderen ervaringen die aansluiten bij hun mogelijkheden en hun behoeften, 
waarbij we proberen de kinderen net op een ander spoor te zetten dan ze gewend zijn. Ze ervaren en leren 
nieuwe dingen en verkennen hun grenzen. 
 
Bij ons op locatie is het mogelijk met leeftijd te differentiëren met activiteiten aangezien we ook opsplitsen in 
twee stamgroepen. Een is het Merelnest en het andere het Papegaaiennest, hiermee maak je al de splitsing op 
leeftijd waardoor beide groepen een andere activiteit aangeboden kunnen krijgen. 

Inrichting van de ruimte 

Allemaal verschillende kinderen bij elkaar, met één overeenkomst: ze delen op dat moment dezelfde ruimte. 
De inrichting is daarom belangrijk. De ruimtes moeten voldoende uitdaging bieden en tegelijkertijd  rust en 
veiligheid. De inrichting nodigt  uit tot spelen met anderen of lekker in je eentje. Er is echt voor iedereen wat te 
kiezen. Uitgangspunt bij BSO  Meerlaer is dat er activiteitengericht wordt gewerkt. De kinderen krijgen 
verschillende activiteiten en ruimten aangeboden, zodat er altijd iets is dat aansluit bij hun individuele wensen 
of behoeften. 
 
Er zijn verschillende soorten activiteitenruimten:  
 

 De vrije ruimte (basisgroep) waar de kinderen in en uit kunnen gaan na overleg met de pedagogisch 
medewerker mits er niet teveel kinderen aanwezig zijn, bijvoorbeeld bouwhoek, computertafel, 
knutselhoeken en buiten. Van deze ruimten kunnen  zij altijd zonder hulp gebruik maken, in overleg met 
elkaar. De pedagogisch medewerkers houden deze ruimten in de gaten. Bij BSO Meerlaer is deze ruimte 
gecombineerd met de loungehoek of chill plek waar de kinderen een gevoel van geborgenheid kunnen 
krijgen. Een plek waar ze tot rust kunnen komen in hun eigen sfeer en om te waarborgen dat ze voldoende 
individuele aandacht krijgen.  

 Ruimten – met – hulp De kinderen kunnen samen met de pedagogisch medewerker, grotere activiteiten 
ondernemen zoals: speel/sportruimte, atelier, of  het Kraaiennest. Op dagen dat er niet voldoende 
pedagogisch medewerkers aanwezig zijn, kunnen kinderen ook gebruik maken van deze ruimte maar dan 
in beperkte vorm. Niet alle spullen die in deze ruimten liggen mogen vrij door de kinderen gebruikt 
worden. Door de inrichting is duidelijk wat ze wel zelf mogen gebruiken en wat niet. De speel/sporthal en 
het Kraaiennest zijn echt alleen toegankelijk met een pedagogisch medewerker. 
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 Bevoorrading vindt plaats op basis van materiaallijsten die standaard voor elke BSO zijn gemaakt. 
Onderling wordt besproken wie verantwoordelijk wordt voor welke ruimte, uitgaande van ieders 
interesses.  

Ruimte van het Kindcentrum 

Op Meerlaer zitten wij met onze BSO in een kindcentrum en mogen we ook gebruik maken van de faciliteiten 
van school. Dit houdt in dat er een atelier ( kraaiennest )aanwezig is en dat we een gymzaal tot beschikking 
hebben. Deze ruimte kunnen we inzetten voor activiteiten onder toezicht, maar de oudste kinderen mogen 
hier ook zelf even hun plekje vinden als we hierover toestemming hebben van de ouders.  
 
Buitenspeelruimte: 
Aan de achterzijde van het gebouw hebben we het speelbos. Dit is de buitenspeelplaats van de jongere 
kinderen op de BSO . Ze gaan hier buitenspelen onder toezicht en indien ouders hiervoor getekend hebben 
mogen ze dit ook zonder toezicht.  
Aan de voorzijde van het gebouw hebben we een voetbalveld dit mag ook onder toezicht en indien ouders 
getekend hebben mogen ze dit ook zonder toezicht. 
Helemaal aan de voorzijde van het gebouw als je de poort doorgaat is er nog een basketbalveldje, ook hiervoor 
geldt de regel met toezicht of anders moeten we ouders hiervoor tekenen met toestemming.  
 
De BSO start met eerst even lekker buiten zijn ( indien het weer het toelaat ) en tot rust komen, voordat de 
kinderen aan tafel gaan voor de cracker. Ook na het tafelmoment stimuleren wij de kinderen altijd nog even 
een frisse neus te halen, omdat wij ervoor staan dat buiten zijn een goede uitlaatklep is.  

Aanschaffen en gebruik spelmateriaal 

Wij bespreken het actuele gebruik en het aanschaffen van nieuwe materialen met de kinderen tijdens kind-. 
Individuele- en groepsgesprekken. Door deze kind participatie proberen we nog meer aan te sluiten op de 
(individuele) behoefte van het kind. Daarnaast merken we dat kinderen het fijn vinden als er geschikt 
spelmateriaal aanwezig is. Op deze manier raakt het kind minder snel verveeld en voelt het zich thuis.  
Een voorbeeld hiervan is het verlanglijstje van 5-12: 
Kinderen knippen speelgoed uit de speelgoedgids, maken collages of schrijven op wat zij aan Sinterklaas 
zouden willen vragen. Deze verzoeken nemen wij mee en hier wordt het cadeau op aangepast. Daarnaast 
maken we zo nu en dan een wensdoos waarin kinderen (indien gewenst anoniem) aangeven wat zij nog missen 
bij de BSO. 
 

De BSO in de praktijk 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen ervaren dat zij zichzelf kunnen en mogen zijn. Elk kind is anders en 

daarmee uniek. Dit maakt het werken met kinderen ook zo boeiend. Om deze eigenheid van kinderen te laten 

bestaan, geven wij hen de ruimte om te zeggen wat ze willen, om zich te uiten op een manier die bij hen past. 

Belangrijke waarde die de pedagogisch medewerkers hierbij bewaken is dat dit gebeurt met respect voor de 

ander. Er is bij ons geen ruimte voor discriminatie of intimidatie. 

Als een kind direct uit school even een momentje voor zichzelf wil, voordat het zich in de activiteit van de groep 

begeeft, dan geven wij hem daarvoor de gelegenheid. Andere kinderen hebben het juist nodig om even te 

ontladen. Zij mogen lekker op het schoolplein uitrazen, voordat ze aan tafel komen om iets te drinken. 

In de gesprekken met elkaar laat de pedagogisch medewerker aan de kinderen merken dat hun mening telt. 

Tijdens activiteiten vinden er hele gesprekken plaats, waarbij de inbreng van het kind altijd belangrijk is. 

Andere kinderen uiten zich liever door middel van spel of in creativiteit. De pedagogisch medewerker dwingt 

een kind niet om zich verbaal te uiten, maar volgt het kind in zijn spel en stelt open vragen of vertelt wat hij 

ziet. 

Naarmate kinderen ouder worden hebben zij behoefte aan meer zelfstandigheid. Wij geven hen dan de 

verantwoordelijkheid die bij hun leeftijd past. Dit stemmen we natuurlijk altijd af met de ouders.  
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5.1  Dagritme 

 

Het dagritme gedurende de schoolweken:  

Tijd Activiteit 

14.30 De pedagogisch medewerkers controleren de afmeldinglijsten, voicemail en e-mail. Iedereen 
leest de agenda/overdracht map. Hierin staan bijzonderheden van deze dag, bijzonderheden 
over de kinderen en eventuele wensen en ideeën van de groepsleiding.  

14.45 Crackers en drinken klaarzetten.  

15.00 Gezamenlijk speelmoment*, buiten of binnen afhankelijk van het weer. De kinderen kunnen 
het programma aflezen op het activiteitenbord.  
*De kinderen van 4 t/m 7 jaar worden in de klas opgehaald. Vanaf 7 jaar mogen de kinderen dit 
zelfstandig.  

15.15/ 
15.30 

De kinderen lopen zelf naar hun eigen basisgroep. De kinderen wassen hun handen. Ze kunnen 
gelijk aanschuiven en hun verhalen over hun schooldag kwijt aan de pedagogisch medewerker.  
De map met kind gegevens is altijd in de ruimte aanwezig. De gegevens van scholen, 
telefoonnummers en een uitleg wat te doen bij calamiteiten, is altijd te vinden in de ruimte. 
 
De pedagogisch medewerker vult de aanwezigheidslijst in. Zij noteert de kinderen die niet zijn 
afgemeld en controleert bij collega’s of hier alsnog iets over bekend is. Ze bellen ouders indien 
dit niet het geval blijkt te zijn. 

16.00 De kinderen zijn klaar met eten en drinken, we ruimen gezamenlijk op en doen de afwas. Het 
activiteitenaanbod van de dag is terug te vinden op het activiteitenbord. Alle kinderen gaan 
lekker aan het (buiten) spelen, chillen, dansen, knutselen etc. etc. 

16.30 De kinderen krijgen vrijblijvend fruit en drinken aangeboden. Daarna sluiten we af met een 
rustige activiteit.     

17:45 Er gaat 1 pedagogisch medewerker naar huis, we voegen de basisgroepen samen in de BSO 
ruimte, op de begane grond.  

18:30 Sluiting 

 

Het dagritme gedurende de vakantieweken:   

Tijd wat 

07.30 – 09.00 Kinderen worden gebracht en mogen vrij spelen 

09.00 – 10.00 Cracker eten en drinken 

10.30 – 12.00 Activiteit wordt aangeboden of kinderen mogen vrij spelen 

12.00 – 13.00/13.30 Lunch 

13.00 – 15.00 Activiteit wordt aangeboden of kinderen mogen vrij spelen 

15.00 – 15.15 Drinken en fruit 

15.15 – 18.30 Activiteit wordt aangeboden of kinderen mogen vrij spelen 

 
Programma’s onder voorbehoud van wijzigingen.  
 

Voorschoolse opvang 

Binnen kindercentrum Meerlaer bieden we voorschoolse opvang aan. De kinderen worden opgevangen op 

groep Floddertje, door het open deurenbeleid kunnen kinderen zowel in de BSO-ruimte als in de KDV ruimte 

spelen/opgevangen worden. We hanteren hierbij 1 pedagogisch medewerker op maximaal 6 kinderen. Op 

maandag vindt de VSO plaats in de ruimte van de BSO vanwege het grote aantal aanwezige kinderen. Hier 

wordt een extra pedagogisch medewerker voor ingezet. 

5.2  Rituelen en feesten 

Wanneer een kind jarig is, mag hij zijn verjaardag vieren; dit is geen verplichting. We merken dat kinderen vaak 

alleen hun verjaardag op school vieren. Dit is de keuze van de ouders en kinderen. Als uw kind zijn verjaardag 

viert dan willen wij u vragen om zoveel mogelijk gezond te trakteren. Wij kunnen u daarvoor suggesties geven. 
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We werken bij Kanteel met een protocol Voeding, als u belangstelling heeft dan kunt u deze opvragen bij de 

locatiemanager. 

Rond speciale feestdagen zoals Pasen, Kerstmis en Carnaval, Sinterklaas organiseren we speciale activiteiten. 

We proberen de kinderen de betekenis van die feesten mee te geven. Samen zorgen we ervoor dat rond deze 

periode onze BSO  wordt aangekleed in de sfeer van het feest. 

5.3  Tv, mobiele telefoon en internet gebruik 

Binnen de BSO bieden we een beperkte toegang tot de TV. Televisie/film kijken is een activiteit die af en toe 

wordt in gezet. Het is niet de bedoeling dat de TV een hele middag aan staat. Bij Kanteel spreken we dan ook 

van functioneel TV kijken.  

Kinderen van de BSO mogen de radio/Dvd-speler gebruiken. Ze moeten dit wel even afstemmen met de andere 

kinderen en de  pedagogisch medewerkers.  

Het gebruik van  computers en internet binnen de BSO vraagt om duidelijke richtlijnen en afspraken. Zeker 

omdat er naast de uitdagende en positieve functie van internet ook risico’s zijn. Over het gebruik van internet 

maken we altijd afspraken met de kinderen en ouders. 

In principe is het gebruik van de eigen mobiele telefoon door kinderen op de BSO niet toegestaan. Kinderen die 

een mobiel bij hebben kunnen die bij aanvang van de BSO inleveren bij de pedagogisch medewerker en bij 

vertrek weer ophalen. 

5.4 Omgang met elkaar en zelfstandigheid 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen ervaren dat zij zichzelf kunnen en mogen zijn. Elk kind is anders en 

daarmee uniek. Dit maakt het werken met kinderen ook zo boeiend. Om deze eigenheid van kinderen te laten 

bestaan, geven wij hen de ruimte om te zeggen wat ze willen, om zich te uiten op een manier die bij hen past. 

Belangrijke waarde die de pedagogisch medewerkers hierbij bewaken is dat dit gebeurt met respect voor de 

ander. Er is bij ons geen ruimte voor discriminatie of intimidatie. 

Als een kind direct uit school even een momentje voor zichzelf wil, voordat het zich in de activiteit van de groep 

begeeft, dan geven wij hem daarvoor de gelegenheid. Andere kinderen hebben het juist nodig om even te 

ontladen. Zij mogen lekker op het schoolplein uitrazen, voordat ze aan tafel komen om iets te drinken. 

Naarmate kinderen ouder worden hebben zij behoefte aan meer zelfstandigheid. Wij vinden het belangrijk dat 

de grenzen voor kinderen iedere keer weer verlegd worden. Wij geven hen altijd de verantwoordelijkheid die 

bij hun leeftijd past. Dit stemmen we natuurlijk altijd af met de ouders. 

5.5  Praten en uitleggen 

De hele dag zijn kinderen met de pedagogisch medewerkers in gesprek. Niet alleen verbaal, maar ook door 

lichamelijke communicatie. Kinderen willen laten zien wat zij kunnen. Wij gaan altijd uit van de competentie 

dat kinderen het goed bedoelen en zich willen ontwikkelen. Door met kinderen in gesprek te gaan ontwikkelen 

we samen met hen een realistisch zelfbeeld. 

Zo gaan we tijdens het eet- en drinkmoment met kinderen in gesprek over wat zij die dag beleefd hebben. We 

geven daar waar nodig woorden aan de gevoelens van kinderen. Het kind leert zo zelf verwoorden en ervaart 

saamhorigheid. In de gesprekken met elkaar laat de pedagogisch medewerker aan de kinderen merken dat hun 

mening telt. 

Tijdens de uitleg over het middagprogramma vertellen de kinderen welke activiteiten ze kunnen gaan doen, 

wat zij daarbij kunnen beleven. Daarna leggen we de mogelijkheden van de spelmaterialen uit zodat kinderen 

weten wat ze kunnen gaan doen en hierdoor zelf keuzes kunnen maken. 
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Door goed naar kinderen te luisteren en vragen te stellen weten we waar de behoeften van kinderen liggen. 

Het kind voelt zich hierdoor gehoord en leert zijn ideeën te verwoorden. 

5.6 De groep 

De BSO van Kanteel is een proeftuin voor sociale vaardigheden. Kinderen leren om hun verantwoordelijkheid te 

nemen, om te gaan met  verlies, zich te  houden aan afspraken, op zoek te gaan naar grenzen en hier soms 

overheen gaan.  

Bij ons op BSO is er alle ruimte voor de kinderen om te oefenen met: 

 Het oplossen van ruzies 

 Samen afspraken te maken 

 Gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor de sfeer in de groep 

Bij dreigende conflicten treedt de pedagogisch medewerker niet direct op. Zij wacht af of de kinderen zelf tot 

een oplossing kunnen komen en bewaakt de veiligheid van alle kinderen. Als het de kinderen zelf niet lukt om 

een oplossing te vinden helpt ze hen hierbij. Achteraf bespreekt zij met hen hoe de situatie ontstond en of alle 

kinderen tevreden zijn met de oplossing.  

De pedagogisch medewerker heeft hierin een grote voorbeeld rol. Zij is altijd beschikbaar, waardoor de 

kinderen zich gehoord en gezien voelen. In contact met collega’s is zij vriendelijk en staat open voor feedback. 

De pedagogisch medewerker durft haar eigen handelen bespreekbaar te maken en geeft feedback op het 

handelen van haar collega’s. 

Kanteel Kinderopvang heeft een protocol Pesten. Alle locaties zijn op de hoogte van dit protocol en handelen 

hiernaar. U kunt dit protocol opvragen bij de locatiemanager. 

Vriendschap is belangrijk. Vriendschap beschermt een kind tegen stress en het helpt ook om compromissen te 

sluiten, te leren delen en grenzen te trekken. Maar niet alle kinderen maken even snel vrienden. Onze 

pedagogisch medewerkers zijn daar alert op. Zij verbinden het spel van kinderen met elkaar door als kinderen 

afzonderlijk spelen met bijv. de spoorbaan, de Lego en de dieren voor te stellen om de een dorp langs de 

spoorbaan te bouwen en in het midden de dierentuin. 

Contact hoeft niet altijd. Het is prima als kinderen even geen behoefte hebben aan contact. Wij leren de 

kinderen daar respect voor te hebben en elkaar met rust te laten.  

5.7  Dagritme 

Kinderen hebben seksuele gevoelens. Ieder kind maakt in zijn algemene ontwikkeling een seksuele 
ontwikkeling door. In zijn eigen tempo, wanneer hij daaraantoe is, verkent hij zijn eigen lichaam en dat van 
anderen. Kinderen zijn nieuwsgierig en stellen vragen over seks. Iedereen verstaat iets anders onder 
seksualiteit. Bij vragen kijken pedagogisch medewerkers waar het kind aan toe is, voordat ze antwoord geven.  
Seksueel gedrag van kinderen wordt over het algemeen geaccepteerd binnen bepaalde grenzen. Maar die 
grenzen kunnen voor eenieder anders liggen. Dat is afhankelijk van de eigen waarden en normen van de 
beroepskracht, de waarden en normen van de kinderopvangorganisatie en/of de waarden en normen van de 
ouders. Bij BSO Meerlaer wordt hier met ouders open over gesproken, zodat de normen en waarden op elkaar 
afgestemd kunnen worden.  

6  Pedagogisch vakmanschap 
Wij werken met vakmensen met een gedeelde passie. De werkwijze is gericht op de ontwikkeling van kinderen 
maar ook op die van zichzelf en hun team. Iedere  collega heeft andere kwaliteiten en ervaringen. Deze worden 
binnen het team benut en vormen een inspiratiebron voor collega’s.  
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De diversiteit in het team maakt dat medewerkers van elkaar kunnen leren. Want net als de kinderen, moeten 
ook zij soms juist iets doen om andere talenten te ontwikkelen. 
 
Bij Kanteel werken we met TALENT*. Hiermee bedoelen we de vaardigheden die pedagogisch medewerkers 
gebruiken om professioneel en positief  bij te dragen aan de ontwikkeling van ieder kind. 
 
 *”TALENT” is afgeleid van de interactievaardigheden  zoals door het NCKO onderzocht en geadviseerd. 

 

T Talent ontwikkelen van ieder kind 

Onze pedagogisch medewerkers weten in welke ontwikkelingsfase een kind zich bevindt. Ze volgen structureel 

ieder kind in zijn ontwikkeling en sluiten aan bij de behoeftes en interesses van het kind. Ze scheppen de juiste 

omstandigheden waardoor kinderen de volgende stap in hun ontwikkeling kunnen zetten. Zij werken actief aan 

de talentontwikkeling van ieder kind. Er is daarom iedere dag voor ieder kind weer iets te beleven en te leren 

bij Kanteel. 

A Autonomie respecteren 

Kinderen hebben een innerlijke drang om de wereld te leren kennen en te begrijpen. In deze ontdekkingstocht 

laten kinderen al heel jong een eigen wil en eigen karakter zien. Doordat wij dat erkennen en stimuleren bouwt 

een kind zelfvertrouwen op en een positief gevoel over zichzelf. Wij respecteren de eigen oplossingen en 

ideeën van kinderen. Hoe ouder een kind wordt, hoe meer het zelf zal willen en kunnen doen. Wij geven 

kinderen hiervoor de mogelijkheid en de ruimte.  

In ons werk staat daarom kinderparticipatie centraal. Hiermee willen wij de autonomie van kinderen actief 

stimuleren door ze uit te nodigen om mee te denken, zelf beslissingen te nemen, dingen uit te proberen en 

problemen op te lossen. Bij kinderparticipatie gaat het niet om eenrichtingsverkeer, maar om een 

wisselwerking tussen de kinderen onderling en de pedagogisch medewerkers. 

L leiding geven en structuur bieden 

Vrijheid en structuur hangen nauw met elkaar samen. Kinderen de vrijheid geven in het maken van eigen 

keuzes werkt het beste in een omgeving waar regelmaat en structuur aangebracht zijn en waar grenzen 

worden gesteld. Dit draagt bij aan het gevoel van veiligheid en welbevinden van een kind. Onze pedagogisch 

medewerkers zijn zich bewust van de belangrijke rol die ze hebben in het bieden van deze veiligheid. Zij helpen 

kinderen om hun gedrag te sturen en leren hen de regels te begrijpen en zich hieraan te houden. Deel 

uitmaken van een stabiele groep met vaste pedagogisch medewerkers en het aanbieden van een programma 

met een dagritme en regelmaat geeft kinderen houvast en gevoel van veiligheid, zij weten wat hen te wachten 

staat. Want waar je je veilig voelt kom je tot ontwikkeling. 

E Emotioneel Steunen 

Emotionele steun van een volwassene zorgt ervoor dat kinderen op verkenning gaan en zich ontwikkelen. 

Hiervan zijn onze medewerkers zich altijd bewust. De pedagogisch professionals op de groepen hebben oog 

voor kinderen. Door goed te kijken naar een kind en door te proberen te begrijpen wat het bedoelt, kan de 

medewerker op de juiste manier op een kind reageren. Het creëren van een emotioneel veilige plek staat 

centraal in ons dagelijks werk. Als een kind ontspannen is, openstaat voor de wereld en goed in zijn vel zit, dan 

komt het tot optimale groei. Het is onze taak om hier zorg voor te dragen. 

N Naast elkaar en samen leren spelen 

Kinderen uiten zich vanaf hun geboorte als sociale wezens. Door ervaringen te delen met andere kinderen en 

volwassenen, door samen dingen te doen en door de communicatie die daarmee gepaard gaat geven kinderen 

betekenis aan hun ervaringen. Een groep op een kindcentrum is een unieke leerplek voor kinderen. Zij doen 
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hierbij positieve en negatieve ervaringen op. Als pedagogisch medewerker heb je door je manier van 

ondersteunen en begeleiden veel invloed op de manier waarop interacties tussen kinderen verlopen. Door zelf 

positieve interacties met kinderen aan te gaan, bevorder je ook positieve interacties tussen kinderen onderling. 

De pedagogisch medewerkers zoeken altijd naar een goede balans tussen het kind als individu en de groep, 

tussen samen en alleen. Maar ook tussen jongste en oudste kind in een groep. 

T Taal is de basis 

Communicatie, verbaal en non-verbaal, vormt de basis van het werk van de pedagogisch medewerker op de 

groep. Alles is communicatie: een baby die je met een pruillip aankijkt, een peuter die aan je hand trekt of een 

schoolkind dat je van alles wil vertellen. Voor kinderen is taal dé manier om de wereld beter te leren kennen. 

Door met kinderen te praten leren zij de taal kennen en gebruiken. Pedagogisch medewerkers benoemen wat 

er gebeurt en bereiden kinderen voor op situaties, leggen deze uit en helpen kinderen gedachten en gevoelens 

te verwoorden. Wij vinden communicatie de belangrijkste basis voor alle ontwikkeling. 

6.1.  Borging van TALENT 

De pedagogisch medewerker is er als medeopvoeder verantwoordelijk voor dat kinderen veilig en onbezorgd 

(met elkaar) kunnen spelen. Ook zijn er de verzorgende taken, daarnaast gebruiken zij als opvoeder alle 

competenties (kennis, vaardigheden en attitude) waarover zij beschikken, om kinderen te helpen en te 

stimuleren in hun algemene ontwikkeling. Het welbevinden van de kinderen staat hierbij altijd centraal.  

Uitgangspunt voor ons zijn de volgende opvoedingsdoelen. 

• Een kind zich moet zich veilig en geborgen voelen. Hiermee bedoelen we dat een kind vertrouwen in de 
ander heeft én in zichzelf. We bieden kinderen structuur, warmte, genegenheid en individuele aandacht.  

• Ieder kind moet zijn of haar eigen aanleg, karakter en temperament kunnen ontwikkelen: persoonlijke 
competentie ontwikkeling. 

• Uw kind moet relaties kunnen opbouwen met andere kinderen en met de pedagogisch medewerkers. Wij 
leren uw kind ook deze relaties te onderhouden: sociale competentie ontwikkeling. 

• Wij zorgen ervoor dat uw kind weet wat wel en niet kan (waarden en normen) in de groep. Er wordt een 
aantal eenvoudige en herkenbare regels vastgesteld in een groep. Onze pedagogisch medewerker helpt de 
kinderen deze te benoemen en ernaar te handelen.  

 
Onze pedagogische medewerkers beschikken minimaal over de gewenste diploma zoals beschreven in de wet 

kinderopvang (minimaal MBO, spw-3). Wij hechten veel waarde aan continu deskundigheidsbevordering van 

de medewerkers.  

Een aantal opleidingen, c.q. workshops, trainingen zijn verplicht voor alle medewerkers van Kanteel. Daarnaast 

hebben de medewerkers van de opvang ook andere (interne) trainingen gedaan:  

 Talentwijzer 

• Taaltoets 3F 
• Kinder EHBO, als verdieping op de standaard EHBO-training; 
• Kinderen die opvallen; .een training waarbij getraind wordt specifiek gedrag te onderkennen en 

observeren. 
• Communiceren doe je zo! 
• Til- en ergo training, in aanvulling op ergonomische maatregelen die al in het meubilair zijn getroffen; 
• VIB jaarlijks( Video interactie begeleiding). Dit is een instrument dat wij gebruiken om de kwaliteit en de 

professionaliteit van onze pedagogisch medewerkers te verbeteren door een ‘spiegel’ voor te houden. 
Naast deze trainingen krijgen alle medewerkers de gelegenheid om deel te nemen aan het Kanteel café. Hier 
komen onderwerpen aan bod die door een externe partij worden toegelicht/uitgelegd of verdiept. Ook kunnen 
en moeten ze gebruik maken van het Kanteelplein. Op het Kanteelplein vinden zij alle protocollen die van 
belang zijn voor hun werk in de kinderopvang. 
Ze hebben een jaargesprek waarin algeheel functioneren, persoonlijke groei en ontwikkeling centraal staat. 
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers en pedagogisch coaches 
Bij Kanteel werken we met vier beleids- of stafmedewerkers B. Zij zijn verantwoordelijk voor alle pedagogische 
beleidstaken voor de gehele organisatie en voorzien hiermee alle kindcentra.  
Tevens hebben wij pedagogisch coaches (zonder beleidstaken) in dienst voor de coaching van alle pedagogisch 
medewerkers binnen de organisatie in hun dagelijks, pedagogisch handelen.  
 
Werkwijze pedagogisch coach op locatie 
Jaarlijks stellen wij binnen iedere locatie pedagogische doelen vast  te weten: 
- Een locatiedoel; 
- Een groepsdoel: 
- éen of meerdere persoonlijke doelen met betrekking tot pedagogisch vakmanschap.  
Aan de hand van deze doelen wordt vastgesteld welke coach wanneer en gedurende welke periode komt 
coachen. Op deze manier ontvangen alle pedagogisch medewerkers gedurende het jaar coaching op maat.  
 
Intervisie 

Jaarlijks vinden er intervisiebijeenkomsten plaats voor onze pedagogisch coaches en VIB-ers.  

Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de beleidsmedewerkers.  

Tijdens deze bijeenkomsten wordt o.a. ingezoomd op pedagogische actualiteiten. Deze input wordt o.a. 

gebruikt om het pedagogisch beleid actueel te houden.  

 

Inzet beroepskrachten in opleiding/stagiaires  

 
Bij Kanteel willen we graag investeren in het TALENT van de toekomst daarom werken we op alle locaties met 
studenten van verschillende opleidingen.  
Door het aanbieden van stageplaatsen:  
 

 Werken wij daadwerkelijk mee aan het opleiden van toekomstige beroepsbeoefenaars; 

 Kunnen wij onze kennis overdragen; 

 Leggen wij contacten met de beroepsopleidingen; 

 Blijven we op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen; 

 Vergroten we de bekendheid van onze organisatie; 

 Verwerven we nieuwe medewerkers; 

 Krijgen we een frisse kijk op vanzelfsprekendheden; 

 Kunnen we beoordelen welke beroepsopleiding het beste aansluit bij bepaalde functies.  

 
Een goed leerklimaat draagt er toe bij dat de werkomgeving een leeromgeving wordt. De student is tijdens de 
werkuitvoering bezig met werken en leren tegelijk (werkomgeving). In deze omgeving doet de student 
ervaringen op en dat maakt de werkomgeving tot een leeromgeving. Dit betekent dat van alledaagse 
handelingen en situaties, leersituaties gemaakt worden. De werkbegeleider zorgt ervoor dat de werkomgeving 
ook een leeromgeving kan zijn zodat de student kan groeien in het leerproces. De houding, de begeleidingsstijl 
en het vermogen tot organiseren van de werkbegeleider spelen hierbij een belangrijke rol. 
De opleidingscoördinator/praktijkopleider begeleidt in samenwerking met de werkbegeleider de student 
planmatig binnen het Competentie Gericht Onderwijs 
De afspraken zoals geformuleerd in het stageboek rondom opdrachten, gesprekken, verslagen etc. zijn leidend 
binnen dit proces. 
De werkbegeleider en de student nemen deel aan intervisiebijeenkomsten en interne trainingen. 
 

Volgen en observeren  
De pedagogisch medewerkers observeren dagelijks het welbevinden en de ontwikkeling van ieder kind en de 
totale groep. Dit is een bron van plezier, inzicht en verwondering. Ieder kind op de BSO heeft een mentor. Dit is 
een van de vaste pedagogisch medewerkers van de groep. Bij de start van de opvang krijgt u te horen wie de 
mentor van uw kind is. Deze mentor is verantwoordelijk voor het observeren en registreren van de 
ontwikkeling en welbevinden van uw kind. Ook zal de mentor u uitnodigen voor een periodiek 10-
minutengesprek.  
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Ook wordt de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen intern besproken tijdens de groepsoverleggen 
met de pedagogisch medewerkers van de groep van uw kind. Als pedagogisch medewerkers iets opvalt in de 
ontwikkeling van uw kind of het vermoeden heeft dat er iets aan de hand is met uw kind dan wordt dit met de 
ouders besproken of ze dit herkennen. In overleg met de ouders wordt afgesproken welke stappen 
ondernomen moeten worden. 
We proberen aan alle kinderen de ondersteuning te bieden die het kind nodig heeft. Dit doen wij niet alleen. 
We werken nauw samen met zorgpartners uit de wijk of omgeving en uiteraard met het basisonderwijs. 
 
Op de BSO werken wij met het observatiesysteem “welbevinden in situaties”. Dit is een observatie van het 
gedrag van kinderen in de verschillende situaties die zich voordoen op de BSO. 
 
Voor de jongere kinderen wordt een vragenlijst ingevuld en de 8+ groep mag aan de hand van een vragenlijst 
elkaar interviewen.  
 
Alle observaties, verslagen van gesprekken, de kindgegevens en andere relevante informatie van uw kind 
bewaren wij in het kinddossier. Hiermee ontwikkelen wij een volledig beeld van uw kind door de jaren dat 
hij/zij bij ons op de BSO zit.  
 
Daarnaast worden de resultaten besproken in het groepsoverleg van pedagogisch medewerkers en 
locatiemanager. Aan de hand hiervan wordt de werkwijze op de groep besproken en waar nodig aangepast. 
 
Als pedagogisch medewerkers vermoeden dat er iets aan de hand is, observeren zij eerst gericht het kind om 
vervolgens het probleem met de ouders en de locatiemanager te bespreken. Met ouders maken we dan 
afspraken over een gerichte aanpak ten gunste van de ontwikkeling van kinderen. 
Wij proberen aan alle kinderen de ondersteuning te bieden die het kind nodig heeft. Dit doen wij niet alleen. 
We werken nauw samen met zorgpartners uit de wijk en in de locatie gebonden kindbespreking 0-13, dit doen 
we altijd samen met het onderwijs. Ons uitgangspunt hierbij is dat we alles doen in overleg met ouders want 
ouders kennen hun kind het beste. De pedagogisch medewerker of de locatiemanager zal u uitgebreid 
informeren over de werkwijze. Het stappenplan basiszorg op BSO (zie bijlage) is de werkinstructie voor 
medewerkers in het geval zij problemen signaleren bij een kind. Dit stappenplan wordt in de gemeente ’s-
Hertogenbosch gemeente breed gehanteerd in het kader van de Ondersteuningsstructuur 0-13. De 
pedagogisch medewerkers hebben trainingen gevolgd op het gebied van observeren en communiceren zodat 
ze op een verantwoorde manier de zorgbehoefte van kinderen in kaart kunnen brengen en hierover in gesprek 
gaan met ouders. 
 
Het stappenplan basiszorg op KDV (zie bijlage) is de werkinstructie voor medewerkers in het geval zij 
problemen signaleren bij een kind. Dit stappenplan wordt in de gemeente  
’s-Hertogenbosch gemeente breed gehanteerd in het kader van de Ondersteuningstructuur 0-13. 
De kinderen waar zorg over is worden besproken in de kindbespreking 0-13 waarbij u als ouder ook aanwezig 
bent. Samen met u wordt gekeken naar de beste ondersteuning voor uw kind. 
 
Bij vermoeden van mishandeling of misbruik geldt een ander plan van aanpak. Wanneer er een vermoeden van 
kindermishandeling of seksueel misbruik is, hanteren we binnen Kanteel de wettelijk verplichte Meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling die  is vastgelegd door de Brancheorganisatie Kinderopvang. Alle 
pedagogisch medewerker bij Kanteel zijn hiervan op de hoogte. 

Samenwerken met anderen 
We doen het samen, dat is ons uitgangspunt. 
In alles wat we doen proberen we de leefwerelden waarin kinderen opgroeien te verbinden: thuis, 
kinderopvang, buurt en school. Zo creëren we een emotioneel positief klimaat waarin kinderen kunnen groeien 
en ontwikkelen. 

Onderwijs- Doorgaande ontwikkelingslijn 0-13 

In een kindcentrum 0-13 kunnen ouders en kinderen terecht voor: dagopvang, peuterarrangementen, primair 
onderwijs, buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang en voorschoolse opvang.  
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Een kindcentrum biedt een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 t/m 13 jaar. Talentontwikkeling, educatie en 
snelle en adequate hulp en zorg staan er centraal. Binnen een kindcentrum wordt nauw samengewerkt tussen 
pedagogisch medewerkers, leerkrachten, leerkrachtondersteuners, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en 
managers. Zij werken met één pedagogisch didactische kindvisie. Een kindcentrum zoekt ook samenwerking 
met de omgeving: ouders, zorginstellingen, sportverenigingen en culturele instellingen. Basisschool De Masten 
is samen met Kanteel kinderopvang op weg naar de vorming van een kindcentrum. In hetzelfde gebouw 
bevinden zich op dit moment programma’s voor kinderen van 0-13 jaar. 

Samenwerking Cello 

Cello en Kanteel hebben een intentieverklaring getekend tot samenwerken. Met deze samenwerking springen 
wij in op de veranderde wetgeving. Deze wetgeving gaat uit van een participatiemaatschappij waarin onder 
andere hulp en ondersteuning aan jeugd, op maat, integraal en dicht bij huis is georganiseerd.  
Dit project is echter nog niet van de grond gekomen. Komend schooljaar wordt herbekeken wat de 
mogelijkheden zijn. 
 
Afhankelijk van de bezetting, groepssamenstelling en/of activiteiten kunnen er kinderen van BSO Cello 
aansluiten bij BSO-kanteel en andersom. In overleg met elkaar wordt er gekeken hoe we die dag gebruik 
kunnen maken van elkaars kennis en kwaliteiten. 
 
Het idee is dat kinderen met en zonder beperking of ontwikkelingsachterstand elkaar leren kennen en samen 
activiteiten kunnen ondernemen. Voor kinderen met een beperking kan de samenwerking leiden tot een korter 
en lichter traject in de specialistische zorg. Gewoon waar mogelijk speciaal waar nodig.  
 
De bezetting is afhankelijk van het leidster-& kindratio zowel bij Kanteel als bij Cello.  

 Leidster- & kindratio Kanteel: 1 pedagogisch medewerker op 10 tot 12 kinderen 

 Leidster- & kindratio Cello: 1 pedagogisch medewerker op 5 kinderen 

 

Wanneer er ruimte is, afhankelijk van het leidster- & kindratio kunnen we kinderen uitwisselen. Op zowel de 

BSO bij kanteel als Cello hebben we gekwalificeerd personeel, kopie van de diploma’s zijn op te vragen bij de 

locatiemanager. Op deze manier kunnen we op een verantwoorde manier elkaars kinderen opvangen en met 

elkaar integreren.  

9  Ouders 
Een gelukkige en veilige kindertijd gun je ieder kind. Ouders zijn de eerste en belangrijkste opvoeder om 
daarvoor te zorgen. Wanneer een kind naar een van onze locaties komt willen wij daar graag een steentje aan 
bijdragen. Hiervoor is een open en positieve samenwerking tussen ouders en pedagogisch medewerkers 
belangrijk. Daarom gaan we regelmatig met ouders in gesprek over wat een kind meemaakt, hoe het zich 
ontwikkelt en of er eventuele zorgen zijn. 
 
In de relatie met elkaar staan, duidelijke en eerlijke communicatie en wederzijds begrip, centraal. Mondeling 
en schriftelijk wisselen we informatie uit over dagelijkse zaken en belangrijke gebeurtenissen. Ieder jaar zijn er 
oudergesprekken waarin de ontwikkeling en het welbevinden van het kind centraal staan. We vinden het ook 
belangrijk dat ouders elkaar ontmoeten daarom vieren we samen feest of organiseren we 
ouderbijeenkomsten. 

9.1 Intakegesprek  

De eerste kennismaking met BSO vindt plaats met een pedagogisch medewerker van Meerlaer. Tijdens het 

intakegesprek wordt vooral gesproken over de organisatie rondom de opvang, het pedagogisch beleid, de 

dagindeling, oudercontacten en afspraken. Deze laat ook de ruimtes zien en vertelt over het dagprogramma, 

de activiteiten, de afspraken, etc. Na de plaatsing vinden de contacten met de ouders plaats tijdens het halen 

van de kinderen. Er worden altijd bijzonderheden uitgewisseld tussen u en de pedagogisch medewerker. Wij 

vragen u daar even tijd voor te nemen.  
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9.2  Communicatie 

Kindercentrum Meerlaer communiceert door middel van de maandelijkse nieuwsbrief. Daarnaast 
communiceren we via het mededelingenbord en bij urgente zaken worden ouders, per direct, via de mail op de 
hoogte gebracht. De pedagogisch medewerkers zijn het eerste aanspreekpunt naar ouders toe en zullen deze 
netjes en correct te woord staan over de dagelijkse gang van zaken.  

9.3  Oudergesprekken  

De mentor voert ieder jaar een 10 minuten gesprek met de ouder(s)/verzorgers althans wanneer de 

ouders/verzorgers en/of de pedagogisch medewerker aangeven daar behoeften aan te hebben. Pedagogisch 

medewerkers en ouders kunnen altijd het initiatief nemen voor extra oudergesprekken. De gesprekken worden 

teruggekoppeld naar teamgenoten en de locatiemanager tijdens het groepsoverleg. Wanneer de situatie dit 

vereist is de locatiemanager aanwezig bij de gesprekken met de ouders. Van deze gesprekken wordt een 

verslag gemaakt. 

9.4  Ouderavonden 

Kindercentrum Meerlaer organiseert minimaal 1 keer per jaar een ouderavond. Soms gebeurt dit op initiatief 

van de ouderraad. De ouderavond is bedoeld om informatie te geven over het pedagogisch beleid of andere 

beleidszaken. Tijdens ouderavonden hebben ouders de mogelijkheid om hun opvattingen naar voren te 

brengen.  

9.5  Oudercommissie 

Bij Kanteel is de inspraak van ouders op verschillende manieren mogelijk. Elk kindcentrum of locatie heeft een 
eigen oudercommissie waarin ouders mee kunnen praten over de manier van werken op het kindcentrum. De 
locatiemanager is altijd bij deze vergaderingen aanwezig. 
De verschillende oudercommissies zijn verenigd in de Centrale Cliëntenraad (CCR). Binnen de CCR krijgen 
ouders de mogelijkheid om mee te praten over de besluitvorming en beleidsvoering van Kanteel Kinderopvang.  
We hebben ook een klachtenprocedure waarmee ouders zowel klachten als tips en verbeterpunten kunnen 
delen. De locatiemanager kan u hier meer over vertellen, ook kunt u kijken op onze website.  Mocht uw klacht 
niet naar tevredenheid worden afgehandeld dan kunt u altijd contact opnemen met de externe Stichting 
Klachtenloket Kinderopvang. 
 
Ook op andere manieren gaan wij met ouders in gesprek. Bijvoorbeeld met een brainstormsessie, 
klanttevredenheidsonderzoek of ouderavond.  De mening van iedere ouder telt, dat is ons uitgangspunt. 

10  Basiszorg op het kindcentrum    
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In samenwerking met Gemeente `’s-Hertogenbosch en de werkgroep 0-23 (BJG, Divers,  GGD, Juvans, MEE, Kanteel Kinderopvang, SWV regio de Meierij PO en VO)  

 

  

BASISZORG AANGEVULD MET EXTRA ZORG  

EXTRA GESPECIALISEERDE ZORG OF EXTERNE ZORG   

professional observeert, signaleert en werkt planmatig  

Professional  analyseert de  hulpvraag  van het kind 

Professional handelt met een gerichte actie  

- Consultatie   
jeugdverpleegkundige,  
schoolmaatschappelijk  
werker,  
onderwijscontactpersoon,  
orthopedagoog of andere  
betrokkenen 

Toestemming  
van ouders  
vragen en hen   
betrekken  als  
partner 

- extra ondersteuning en/of aanpassing in het kindcentrum via  
SWV 

en/of   
- verwijzing specialistische of geindiceerde hulp voor kind en/of  
ouders via BJG 

Ouders steunen  
bij keuze  
gewenste zorg  
of hulp 

- evaluatie nazorg  
- vastleggen effecten van de interventies door jeugdprofessionals  Contact met  

ouders over  
effecten en  

Professional evalueert het effect van de gerichte actie  

Afstemmen  
met collega`s,  
team, 
afstemmen   
met ouders,   
toestemming  
vragen aan  
ouders of 
mededelen 

Kindbespreking 0 - 13   
samen met ouders  

professional = pm-ers BSO, pm-er 0-4, leerkracht. 

basiszorg en basishandelingen, altijd doen  

basiszorg aangevuld met extra zorg, toepassen indien nodig  

extra gespecialiseerde zorg of externe zorg, indien nodig   
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Bijlage 4 Sponsorbeleid  
Het bestuur van de Stichting Signum te Rosmalen, te weten Kindcentrum Meerlaer, is 

eindverantwoordelijk voor de gang van zaken rond sponsoring. Onder sponsoring wordt verstaan 

geld, goederen, diensten enzovoort waarvoor de sponsor een tegenprestatie verlangt, waarmee 

leerlingen en ouders in schoolverband worden geconfronteerd. Giften of schenkingen vallen hier dus 

niet onder. Het convenant ‘Scholen voor primair en voorgezet onderwijs en sponsoring’ is verlengd 

en wij conformeren ons hieraan. 

Aan afspraken over sponsoring liggen drie belangrijke uitgangspunten ten grondslag. 

 Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en 
doelstelling van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of 
lichamelijke gesteldheid van de leerlingen. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de 
goede smaak en het fatsoen. 

 Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 
onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen. 

 Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, 
dan wel in strijd zijn met het onderwijs aanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het 
onderwijs stelt. Het primaire onderwijs proces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen. 

 Mogelijke vormen van sponsoring binnen onze school zijn: 

 Gesponsorde lesmaterialen 

 Sponsoren van activiteiten 

 Sponsoring van inrichting of computerapparatuur  

Het uitdelen van producten of folders op school door winkels, bedrijven en instituten om bij 

leerlingen of hun ouders deze producten te promoten, laten proberen, of verkopen, past naar onze 

mening niet binnen onze school. In uitzonderingsgevallen kan foldermateriaal op het prikbord in de 

hal gehangen worden, zodat ouders dit zelf kunnen lezen. De enige acceptabele tegenprestaties voor 

sponsoring op onze school zijn:  

 vermelding op een 'sponsorbord' op school, binnen of op de speelplaats, met naam foto of 

logo van de sponsor 

 vermelding bij festiviteiten gedurende een schooljaar 

We maken onderscheid tussen projectsponsors (dit zijn ondernemingen die een financiële bijdrage 

leveren aan eenmalige of bijzondere evenementen) en jaarsponsors (dit zijn ondernemingen die 

gedurende een jaar de school sponsoren voor de reguliere evenementen). Projectsponsors en 

jaarsponsors worden bij een gesponsorde object vermeld en komen op een sponsorbord. 

Sponsoring met materialen of goederen die geleverd worden ten behoeve van een activiteit, 

georganiseerd door de school, is toegestaan met als tegenprestatie vermelding op een sponsorbord. 

Alle geledingen (school, oudervereniging, MR, werkgroepen) kunnen sponsors werven.  
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Bijlage 5 Tijdspad, meerjarenplanning 
 

Ontwikkeling van kinderen 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Doorontwikkeling unitonderwijs 

 

x x x x 

Ontwikkelen van een visie op 

onderzoekend en ontwerpend leren op de 

Masten. De werkwijze beschrijven in een 

kwaliteitskaart. 

x    

Onderzoekend en ontwerpend leren 

binnen thematisch werken verder 

invoeren. 

 x x x 

Verbindend leren bij instrumentele vakken   beschrijven 

in kwaliteits-

kaart 

x 

Invoeren dyscalculieprotocol opstellen 

van het 

protocol 

x x x 

Instructies rekenen afstemmen op leerlijn. 

Methode is bronnenboek 

x x x x 

Instructies spelling afstemmen op leerlijn. 

Methode is bronnenboek 

onderzoek 

en 

oriëntatie 

x x x 

Instructies taal afstemmen op leerlijn. 

Methode is bronnenboek. 

  onderzoek 

en 

oriëntatie 

x 

Herijken beleid hoogbegaafdheid 

 

x    

Hoogbegaafdheid: 

- Passend aanbod voor het jonge 

kind 

- Onderzoeken of kangoeroegroep 

moet worden uitgebreid naar 

middenbouwunit 

 x x x 

Chromebooks integreren in 

onderwijsaanbod  

pilot 

BB unit 

X x x 

Programmeren als onderdeel van het 

curriculum op de Masten 

  oriëntatie pilot 

Herijken visie Sociaal Emotionele 

vorming/ontwikkeling. Aanbod aanpassen 

aan de visie. 

onderzoek 

en 

oriëntatie 

x x x 

Visie ontwikkelen op vroeg vreemde 

talenonderwijs op De Masten 

   x 

De mate van betrokkenheid zien we als 

maat voor goed onderwijs 

x x x x 

Ontwikkeling van personeel 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Beschrijven van taken van de 

specialisten/kartrekkers 

x x   

Herinrichten van de structuur binnen De 

Masten.  

x x   

Professionaliseringsplan opstellen passend 

bij schoolontwikkeling 

x 

 

x x x 

Hoogbegaafdheid; 

Herkennen en erkennen van gedrag 

Kennisdeling met team door de specialist 

Transfer naar passend aanbod in de unit  

x x x X 

Ontwikkelen van specialisten binnen het 

team op het gebied van: gedrag, 

hoogbegaafdheid, onderzoekend en 

ontwerpend leren, rekenen. 

x x x X 
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Ontwikkelen van een kijkwijzer waarin de 

pijlers van ons kindcentrum op 

pedagogisch en didactisch vlak terug te 

vinden zijn. 

 x x  

Medewerkers maken gebruik van 

Mevolution als  e-portfolio, waardoor  

iedereen zelfsturend wordt in het eigen 

ontwikkel- en leerproces. Denk, leer en 

werk vanuit eigen en gedeelde 

kernwaarden én competenties. 

x x x x 

Samenwerken 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Ontwikkelen toetsvisie samen met 

deskundigen, theorie en het team 

x x   

Ontwikkeling van het Portfolio x x   

Samenwerking binnen Meerlaer 

intensiveren op gebied van zorg en 

ondersteuning 

x x   

Onderzoeken of we als kindcentrum een 

regionaal expertise centrum kunnen zijn. 

  x x 

2x per jaar een thema samen met de 

Elzengaard oppakken. 

 x x  

1x per jaar in samenwerking met ons 

Trefpunt een activiteit voor de wijk 

organiseren 

 x x x 

3 keer per jaar koffiegesprekken met 

ouders waarbij ouders structureel mee 

kunnen denken over het curriculum en 

schoolorganisatie 

x x x x 

Vanuit burgerschap en samenwerking 

verbinden wij ons aan Belajar Yuk 

onderzoek 

en 

oriëntatie 

Activiteiten 

ontplooien 

en 

uitvoeren 

x x 

 

 


