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Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke
Inleiding
Het pedagogisch beleidsplan is richtinggevend voor de opvang. Wij hebben een pedagogisch
beleidsplan opgesteld om de ouders/verzorgers een beeld te geven hoe wij met de kinderen
omgaan en wat voor activiteiten er plaats vinden. Hierin vindt u onze visie op de ontwikkeling
en opvoeding van de kinderen. Het Zwammeke streeft ernaar om verantwoorde opvang te
bieden. Het welzijn van de kinderen staat voorop. Een van de belangrijkste taken van de
pedagogisch medewerker is het opvoeden en verzorgen van kinderen in groepsverband. Zo
nemen wij een klein deel van de opvoeding over. Ouders hebben natuurlijk de
eindverantwoordelijkheid in de opvoeding. De buitenschoolse opvang is naast thuis de plek
waar kinderen zich veilig moeten voelen en zich kunnen ontwikkelen.
Onze visie
Het Zwammeke biedt de mogelijkheid aan de kinderen om zich in een veilige omgeving te
ontwikkelen op emotioneel, sociaal, motorisch en cognitief gebied. Ook wil het zwammeke er
aan werken om het zelfrespect, zelfvertrouwen, zelfbepaling en de zelfredzaamheid van de
kinderen te vergroten. Ieder kind is een eigen individu hoe een kind zich gaat ontwikkelen en
ontplooien ligt mede ook aan zijn omgeving. Bij het Zwammeke wordt aan de kinderen
geleerd elkaar te respecteren en te accepteren. Het overbrengen van normen en waarden in
regels en voorschriften hoe volwassenen en kinderen zich te behoren te gedragen. De waarden
zijn respect hebben voor elkaar, de norm is dat lijfelijke en verbale agressie niet worden
toegestaan. Vloeken, pesten, slaan, schoppen en andere verbale en non verbale agressie zullen
wij meteen verbieden.
Een kind wordt gevormd door de omgeving met volwassenen en andere kinderen. De omgang
tussen volwassenen en kinderen heeft in de buitenschoolse opvang een andere dimensie dan
thuis. De groepsleidsters zijn in eerste instantie beroepsmatig bij de kinderen betrokken.
Tussen de kinderen onderling speelt voortdurend wat hoort en wat niet hoort. Doormiddel van
taal vindt er onderling een (gedeeltelijke) bewuste uitwisseling plaats van waarden en normen.
Daarnaast speelt het non verbaal uitwisselen en overbrengen een grote rol in de
communicatie. Hier wordt zorgvuldig mee omgegaan.

Doelstellingen
Kinderopvang het zwammeke heeft een aantal doelen:
* Kinderen moeten zich veilig voelen. Het Zwammeke waakt voor een sociaal veilige sfeer
ook bij de kinderen onderling.
* Het is van belang dat er op de ontwikkeling van het kind gelet wordt en hier zo nodig op
wordt ingespeeld.
* De ruimte moet veilig zijn, zodat de kans op letsel zoveel mogelijk uitgesloten wordt.
* Een goede hygiëne vinden we zeer belangrijk zowel voor de kinderen als de ruimte zelf.
* Het zwammeke zal er zorg voor dragen dat de kinderen zich goed kunnen hechten. Het
aantal leidsters op de groep zal daarom ook beperkt blijven.
* Het Zwammeke streeft naar een optimaal contact met de ouders/verzorgers.
* Het Zwammeke benaderd en begeleid de kinderen als individuen.

* Het Zwammeke besteedt ook veel aandacht aan sociale vaardigheden en waarden en
normen.
* Het Zwammeke wil de kinderen graag stimuleren in hun eigen leerproces.
* Het zwammeke zal altijd negatief gedrag positief benaderen. We zullen altijd uitleggen
waarom iets niet mag of kan. Positief gedrag wordt gestimuleerd.
Pedagogische Uitgangspunten voor het kind
De opvoeding is gericht tot de ontplooiing van een kind tot zelfstandige, creatieve en kritisch
persoon. En op het aanleren van sociale vaardigheden.
Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk aan de basisbehoefte te voldoen. Zoals aandacht,
genegenheid, orde regelmaat en gezonde voeding.
Elk kind heeft recht om volwaardig geaccepteerd te worden. We leren de kinderen om ook
elkaar te respecteren en op de juiste manier met elkaar om te gaan. Hoewel het noodzakelijk is
om bepaald gedrag te verbieden, zullen we de kinderen positief benaderen en uitleggen
waarom iets niet mag.
De gevoelens van een kind nemen we serieus en we spelen hierop in als dat nodig mocht zijn.
Elk kind heeft recht op ruimte om zich te ontwikkelen en te ontplooien, dit zullen we ook
stimuleren en begeleiden
Bij het zwammeke mag geen fysiek of verbaal geweld gebruikt worden. Een kind moet zich
veilig en geborgen voelen en zo ook op onze kinderopvang. Een kind moet bekend zijn met de
plaats en manier van opvang. Kinderen zijn heel flexibel en ze passen zich snel aan, aan de
nieuwe situatie en aan de regels.
Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding
Het is belangrijk dat de groepsleiding kan inspelen op de behoefte van het kind. Ze kunnen
naar het kind luisteren als het gehoord wil worden. Ze bieden een veilige en vertrouwde
omgeving waar het kind zich veilig kan voelen. Ook kan de groepsleiding zich inleven in de
belevingswereld van een kind en het kind vertrouwen geven.
Een kind word aangesproken op zijn gedrag en niet afgewezen.
Er word een open contact gecreëerd tussen kinderen, ouders en collega’s. Er word gezorgd
voor een gezellige en ontspannen sfeer. De leidster kan zelfvertrouwen en zelfredzaamheid
stimuleren.
Hygiëne, verzorging en veiligheid
Op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne worden de richtlijnen van de GGD
gevolgd. Hygiëne staat bij ons hoog in het vaandel. De handen van de kinderen worden voor,
na het eten en na het toiletbezoek gewassen. Hier worden de kinderen opgewezen Dit geldt
uiteraard ook voor de groepsleiding Hier worden de kinderen opgewezen. Ook de ruimte
wordt dagelijks goed schoongehouden.
Wennen
Ieder kind heeft de tijd en ruimte nodig om aan de nieuwe situatie van de kinderopvang te
wennen. Wij geven het kind de ruimte om dit op zijn eigen tempo te doen. Uw kind kan in de
twee weken voor de eerste plaatsingsdag komen wennen op de buitenschoolse opvang. Tevens kunt u
evt. een afspraak maken om mee te kijken op de groep.

Wij stellen het zeer op prijs als u ook tijd neemt voor het wennen en laten het aan u over om bij uw
kind te blijven. Tenslotte zal u net als uw kind ook moeten wennen aan de nieuwe situatie. Het is
prettig als u zelf iets van de sfeer op de buitenschoolse opvang heeft kunnen proeven.
Wij rekenen erop dat u na de wenperiode uw kind in het volste vertrouwen in handen kunt geven van
de pedagogisch medewerker.

De communicatie met ouders
Wij vinden een open en eerlijke communicatie met de ouders/verzorgers erg belangrijk . Door goed te
communiceren met ouders kunnen we optimale zorg leveren. Bij de voorschoolse opvang praten we
altijd even met ouders of er bijzonderheden zijn die wij moeten weten in het belang van het kind b.v
als er iets is wat het kind bezig houdt, zodat wij hierop in kunnen springen. Bij de naschoolse opvang
gebeurt dit bij het ophalen van het kind. Voor langere en uitgebreidere gesprekken maken we een
afspraak of kunt u een gesprek aanvragen.

Activiteiten
De kinderen die naar onze buitenschoolse opvang komen krijgen “vrije tijd”dit houdt bij ons in dat het
tijd is waar in niet gewerkt hoeft te worden. Ze mogen zelf een tijdsbesteding uitkiezen, zodat de tijd
bij de buitenschoolse opvang als speeltijd wordt gezien.
We zorgen voor voldoende uitdagend spel en knutsel materiaal. Dat het aanbod gevarieerd is en praten
met de kinderen om te zien waar hun interesses liggen. Ze mogen uiteraard zelfstandig spelen, maar
als ze samen met een volwassene willen spelen kan dat natuurlijk ook.
Als het weer het toelaat wordt er ook veel buiten gespeeld.
Ongeveer 2 a 3 keer per jaar organiseert het zwammeke de buitenschoolse activiteit op school. Hier
kunnen de kinderen van de buitenschoolse opvang van het zwammeke voor niks aan deelnemen.
Gedurende de vakanties en studiedagen/vrije dagen is vrij spel niet voldoende en worden er
activiteiten georganiseerd. Er worden kookactiviteiten gedaan zoals bijv koekjes bakken of pizza.
Ook gaan we graag naar het bos wat op loop afstand van onze locatie ligt. Een dagje naar de speeltuin
kan ook een activiteit zijn. Wij vervoeren de kinderen altijd in een goedgekeurde autostoel. In de
vakanties zal er ook een tv en computer aanwezig zijn zodat er bij slecht weer even gecomputerd kan
worden of een film gekeken kan worden.
Ook kunnen we de kinderen helpen bij het maken van hun huiswerk, of het oefenen van lezen.

De groep
De groep bij buitenschoolse opvang het zwammeke bestaat uit kinderen tussen de 4 en 13 jaar.
Ze worden opgevangen in een ruimte in de brede school. Er kunnen maximaal 20 kinderen in de groep
en dan zijn er 2 gediplomeerde leidsters aanwezig. De kinderen die in standdaarbuiten wonen en naar
brede school aventurijn gaan worden bij de voorschoolse opvang naar hun klas gebracht. Bij de
naschoolse opvang worden de kleuters bij hun klas opgehaald. Vanaf groep 3 komen de kinderen
binnen langs de school zelfstandig naar onze ruimte. De eerste keren worden uiteraard deze kinderen
ook bij de klas opgevangen. De kinderen die niet in Standdaarbuiten op school zitten en wel gebruik
maken van onze buitenschoolse opvang worden door ons bij hun school opgehaald.

Feesten
Bij het zwammeke wordt er veel aandacht besteed aan feesten en verjaardagen. Wij doen dit om de
kinderen voor te bereiden op hun verjaardag of op de verjaardag van een familielid. We vragen u als u
u kind wilt laten trakteren een gezonde traktatie te kiezen.
Ook de verjaardagen van de leidsters worden gevierd. Ten tweede grijpen we terugkerende
gebeurtenissen aan om het kind structuur en ritme te bieden.
Ook besteden we aandacht aan het afscheid nemen van de buitenschoolse opvang.
Sinterklaas, kerst, carnaval en Pasen worden bij ons gevierd.

Leidster/kind ratio buitenschoolse opvang
Bij het zwammeke houden we ons aan de leidster/kind ratio die landelijk is vastgesteld.
Deze is als volgt:
1 beroepskracht op 10 kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar.

Bibliotheek
Wij zitten in de brede school naast de bibliotheek. Het is altijd mogelijk om boeken te gaan
lenen om bij ons op de buitenschoolse opvang te lezen of om mee naar huis te nemen.
Dit kunnen boeken zijn die wij voorlezen of boeken om zelf te leren lezen/ oefenen met lezen
voor kinderen die het al kunnen. Boekbesprekingen voor te bereiden.
Wij bij het zwammeke vinden het lezen heel belangrijk in de ontwikkeling van het kind.
Ook voor bepaalde activiteiten of thema’s kunnen er direct boeken gehaald worden.

