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Algemene pedagogische visie
In het algemene pedagogisch beleid van kinderopvang Midas wordt beschreven wat we doen als
pedagogisch medewerker (pm’er) op de werkvloer, hoe we het doen en waarom we het zo doen.
Zo zijn wij bij kinderopvang Midas veel in de natuur en zijn zo duurzaam mogelijk. en werken met
de methode kaleidoscoop. Wat in het veiligheid en gezondheid beleid omschreven staat t.a.v.
gezondheid en veiligheid wordt hier niet omschreven, we volstaan met de mededeling dat we
deze richtlijnen volgen. In dit document vindt u locatie gebonden aanvulling/afwijking van het
algemeen pedagogisch beleid van Kinderopvang Midas
We willen ouders en kinderen het volgende garanderen:
Veiligheid Dit doen we door privacy van ouders en kinderen te waarborgen (privacyreglement),
voorspelbaar te zijn in onze gedragingen, structuur te bieden (sociaal emotioneel), en door te
zorgen dat de ruimtes en materialen voldoen aan eisen van GGD en brandweer (fysieke
veiligheid).
Stimuleren Dit doen wij door de eigenheid van ouders en kinderen te respecteren en
mogelijkheden/ruimte te bieden om kinderen in eigen tempo en op hun eigen manier te laten
ontwikkelen.
Pedagogische onderbouwing Dit realiseren we door als p.m. op de hoogte te blijven van nieuwe
pedagogische inzichten (opleidingen), door steeds bewust te blijven van onze pedagogische
doelen (teamvergaderingen) en door daadwerkelijk toe te passen wat in het pedagogisch
werkplan staat beschreven (afspraken).
Een warme plek voor hun kind Elk kind en elke ouder is voelbaar welkom, men wordt gezien, de
p.m. houden van kinderen om wie ze zijn en niet om wat ze kunnen/doen of van wie ze zijn
(onvoorwaardelijk). Hierbij zijn wij attent op wat we zelf meebrengen aan ervaring uit eigen jeugd
en mogelijk daar aan gekoppelde oordelen, overtuigingen of gewoonten. Wij stellen ons neutraal
op en bevechten actief oordelen. Een vaste vraag die we steeds stellen: “Kan het ook anders?” We
laten ons inspireren door pedagogiek omschreven in de methodiek Kaleidoscoop.

Groepsgrootte en team
Naam vestiging
: KDV ‘t Wolfje
Adres
: kromme spieringweg 438, 2141 AN te Vijfhuizen
Telefoon
: 0623477827
Teamleider
: Marjon Warmerdam
Email
: kdvvijfhuizen@kinderopvangmidas.nl
Kindplaatsen
: 24
Team
: Melissa Jansen, Simone Hoogsteder, Yentl Krippendorf, Jeanet de ruyte,
Marjon Warmerdam, Denise Boersma, Claudia van Egmond, Eva Peelen, Melisa langendijk.
Het team wordt ondersteund door een BBL stagiaire: Marjolein Duits (start per september 2021)
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Beroepskracht- kindratio
Om half 8 zijn er 2 leidsters aanwezig. Eén voor de babygroep en één voor de verticale groep. In
het eerste half uur worden er slechts enkele kinderen opgevangen, de leidster staat dit half uur
niet met teveel kinderen. Het vierogen beleid wordt op dit moment afgedekt door de ouders die
hun kind komen brengen en de open deuren waardoor de collega’s geregeld bij elkaar binnen
lopen.
Tussen 8 en half 9 komen er meer kinderen binnen, op dit moment komt het soms voor dat de
leidster met teveel kinderen staat. Om uiterlijk half 9 komt de 2de collega om te ondersteunen.
Na de lunch, wanneer de meeste kinderen slapen, houden de leidsters pauze. Dit wordt om de
beurt gedaan, 30 minuten per persoon. Hierdoor wordt op de groep met te weinig leidsters
gestaan, maar doordat de meeste kinderen liggen te slapen veroorzaakt dit geen problemen.
Om half 6 gaat 1 van de leidsters weg, op dit moment is een deel van de kinderen al opgehaald.
Het laatste uur kan het dat de kind/leidster ratio afwijkt.
Op deze manier wijkt de leidster-kind ratio per dag maximaal 2,5 uur af.
Een vaste vertrouwde medewerker
Het is belangrijk dat een kind zich geborgen en veilig voelt op de groep. Elk kind krijgt een vaste
mentor toegewezen. Deze mentor zal de ontwikkeling van uw kind nauwlettend in het oog
houden en u twee keer per jaar uitnodigen hierover in gesprek te gaan.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn; de mentor is het vaste aanspreekpunt voor de ouder. Er
wordt zoveel mogelijk gewerkt in vaste teams. De verticale groepen bestaan uit De vier vaste
medewerkers en er werken drie vaste medewerkers op de babygroep.
De groepsleiding bepaalt welke mentor aan uw kind gekoppeld wordt. Hierbij wordt gekeken naar
welke leidster uw kind het vaakst ziet. Bij de overgang van de babygroep naar de verticale groep
zal de huidige mentor u inlichten over wie de nieuwe mentor wordt.
Stamgroep
Als een kind van de babygroep over gaat naar de kippen of de konijnen zal dit gebeuren rond de
1e verjaardag. De mentor schat in overleg met haar collega’s in of en wanneer het kind toe is aan
de wissel. Als het blijkt dat een kind nog niet voldoende ontwikkeld is om naar de verticale groep
te gaan wordt in afstemming met de ouders overwogen het kind langer op de babygroep te
houden. Bij het overgaan van babygroep naar de kippen of konijnen moeten wij wel rekening
houden met de groepsgrootte, wanneer de groep vol zit zal het kind over moeten gaan naar de
verticale groep. In een dergelijk geval zullen de mentoren van de beide groepen met elkaar
overleggen om tot een goede afstemming te komen en zal er altijd rekening gehouden worden
met de max van 2 baby’s in een verticale groep.
Overgang van stamgroep
De kinderen die bijna toe blijken te zijn aan de volgende groep, spelen samen met de verticale
groep buiten. Op deze manier maken de kinderen al op een hele veilige en natuurlijke wijze
kennis met de leidsters en kinderen uit hun nieuwe groep. Omdat wij een kleinschalige opvang zijn
en de kinderen van beide groepen elkaar al kennen wordt er niet eerst twee halve dagen gewend
in de andere groep.
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Buiten ruimte
Bij Kinderopvang Midas is groen heel belangrijk. Daar kan natuurlijk geen groene omgeving
ontbreken. Bij KDV 't Wolfje hebben ze een mooie tuin rondom het pand met overal een nieuwe
groene beleving voor de kinderen.
Door een klein ‘bos’ kunnen kinderen met de voetjes de natuur beleven. De fantasie wordt hier
geprikkeld door wat de natuur te bieden heeft.
We hebben kippen en konijn en waar de kinderen mogen helpen voeden en mogen aaien.
Ook hebben we nog een mooie moestuin, waar de kinderen mee kunnen helpen en waar we
hopelijk nog veel mogen smullen van de bonen, sla, aardappels etc.
We spelen niet alleen in de buitenlucht ook slapen doen de kinderen buiten. We hebben mooi
slaapplekken onder de bomen in de achtertuin.

Binnenruimte
Kinderdagverblijf t Wolfje is een pand met geschiedenis wat is omgetoverd tot een idyllisch
kleinschalige kinderopvang voor drie groepen: twee verticale groepen met maximaal 2 baby’s: ‘de
kippen’ en ‘de konijnen’ en een babygroep ‘de kuikens’.
De babygroep heeft maximaal 6 baby’s en hun vertrek is op de zolder.
De ‘konijnen’ bestaat uit maximaal 8 kinderen en de kippen bestaat uit maximaal 10 kinderen.
Hoeken
Ook op deze locatie hebben ze verschillende hoeken voor de kinderen waar ze genoeg materiaal
hebben waar hun ontwikkeling gestimuleerd wordt. In het algemeen beleid staan de hoeken
beschreven.

Groepsregels
Zindelijk worden
Een apart punt van aandacht voor zelfredzaamheid is het zindelijk worden. Met ouders maken wij
hierover afspraken om op één lijn te komen.
Wij oefenen op kinderen geen dwang uit. We maken geen punt van een ongelukje of een
terugval. Op de verticale groepen zijn er vaste momenten om met de peuters naar de wc te gaan
en verschoond te worden. Tijdens de training om zindelijk te worden is de leidster actief in het
kind regelmatig (ongeveer elk uur) naar de wc te sturen. Alle peuters gaan na het fruit eten naar
de wc of op het potje. Ook de kinderen die nog niet bezig zijn met zindelijkheidstraining doen
mee om hen al aan dit ritueel te laten wennen.
Luiers
Kruidvat is standaard, als ouders zelf andere luiers willen dan kunnen ze dat geven aan de
pedagogisch medewerkers.
Duurzaamheid
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Bij kinderopvang Midas zijn we gek op de natuur. Daarom vinden wij het erg belangrijk om de
aarde een handje te helpen. Bij KDV scheiden ze alle afval en maken ze compost van het gft.

Contact ouders
Tijdens het halen en brengen wordt er met ouders besproken hoe de dag verlopen is en hoe het
kind zich voelde.
Bij de babygroep wordt een schriftje bijgehouden waarin staat hoe het kind gegeten en
gedronken heeft en wat het gedaan heeft die dag.
Bij de verticale groepen, de kippen en de konijnen, krijgen ouders informatie via de app
(MYCHAPP) waarover u verderop meer informatie krijgt. Hierin ontvangen ouders meestal een
algemene overdracht en een foto van hun kind. Specifieke dingen worden met de ouder
besproken bij het brengen en halen.
Verder verlangen wij van ouders dat als er bijzonderheden zijn voorgevallen thuis wat invloed kan
hebben op het kind, wij hiervan op de hoogte worden gebracht. Zo kunnen we samen het meest
voor het kind betekenen.
MyChapp
MyChapp is een app voor op uw smartphone of tablet. U kunt waar en wanneer u maar wilt
aanvragen doen of uw persoonlijke gegevens aanpassen.
• Ontvang direct actuele mededelingen en berichten van Kinderopvang Midas.
• Communiceer over beschikbaarheid, extra dagen, ruildagen, ziekte en vakantie.
• Uw persoonsgegevens up-to-date houden.
Bij uw plaats bevestiging ontvangt u uw persoonlijk inloggegevens voor de app.
Extra dagdelen
Als u eenmalig een dag wilt ruilen of een extra dag(deel) opvang wilt kunt u dit aanvragen via
MYCHAPP. Afhankelijk van de groepsgrootte zult u binnen 48 uur te horen krijgen of de aanvraag
akkoord is. Op de site zijn er meerdere vragen beantwoord over het ruilen of extra aanvragen van
dagen.
Oudercommissie
Naam en adres

Telefoon, mail privé

Handtekening
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Emilie Schell
moeder van Neve

emilie_schell@hotmail.c
om

Joanna Venbroek

06-41819347

moeder van Oliver
en Pieter

joanna.venbroek@live.nl

Wenda Linthorst

06-52684006

moeder van Ruben
en
Dieke

wenda@wendalinthorst.
nl

Frans Bremer
vader van Gidi,
Midas
en Jens

t 023 5474674
m 06 46087736

email oudercie

frans@kinderopvangmid
as.nl

ocwolfje@gmail.com

KIJK!
Bij kinderopvang Midas maken wij gebruik van de observatiemethode KIJK!
Uitgebreidere informatie over dit instrument kunt u lezen in het algemeen pedagogisch beleid van
kinderopvang Midas.
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In het kort: KIJK! is een observatie instrument waarmee het ontwikkelingsverloop van jonge
kinderen op diverse ontwikkelingsgebieden over langere tijd kan worden geobserveerd en
geregistreerd. Met KIJK! bepaalt de pedagogisch medewerker op basis van professionele
observatie, per ontwikkelingsaspect van het kind, in welke fase het kind zich bevindt.
Het registratiemodel wordt twee keer per jaar ingevuld. In de tussenliggende periodes observeert
de pedagogisch medewerker de kinderen tijdens door de kinderen zelf gekozen activiteiten en de
door de leidster georganiseerde activiteiten. Gegevens worden per ontwikkelingsgebied en leerlijn
verzameld en genoteerd.
De observatiegegevens van KIJK! zijn zowel op individueel als groepsniveau te analyseren. De
analyses kunnen aanleiding zijn om het activiteitenaanbod naar zowel individuele kinderen als de
groep kritisch te bekijken en zonodig aan te passen.
Rapportages worden besproken met het management, zij zijn beiden pedagoog en bieden
ondersteuning waar nodig of adviseren ouders extern hulp te zoeken (huisarts, psycholoog ed.)
Ook is er een pedagogisch coach bij kinderopvang Midas die ondersteuning zou kunnen bieden
aan de pedagogisch medewerkers wanneer nodig. De rapportages worden, met toestemming van
de ouders, gebruikt voor een zorgvuldige overdracht naar de basisschool en BSO waar het kind
naartoe gaat.
En natuurlijk hebben ouders ook altijd recht om de rapportages in te zien en krijgen ze twee keer
per jaar de gelegenheid om de bevindingen te bespreken met de mentor in een oudergesprek.

Veiligheid en gezondheid
Alle medewerkers certificeren zich elke jaar voor de Kinder-EHBO bij het oranje kruis.
Daarnaast is voor KDV 't wolfje een beleidsplan veiligheid en gezondheid opgesteld. Hierin
hebben we alle risico's met de daarbij behorende maatregelen geformuleerd.
Achterwacht
Bij KDV ‘t Wolfje kennen we een achterwachtregeling voor de dagen waarop er conform de
beroepskracht-kindratio een pedagogisch medewerker aanwezig is. Bij calamiteiten wordt er
contact opgenomen met het nabij gelegen BSO DSOV wanneer het 14.15u is, daarvoor is de
achterwacht het hoofdkantoor. Binnen enkele minuten is er dan iemand aanwezig. Daarnaast is de
directie op een kwartier afstand.
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