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Inleiding 

Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van kinderopvangcentrum Het Tuinhuis. Het 
Tuinhuis is gevestigd in Boskoop en Bodegraven. De opvang is verdeeld over 5 locaties en 3 
opvangvormen; kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Het Tuinhuis 
biedt daarnaast ook gastouderopvang. Het Tuinhuis in Bodegraven heeft een christelijke 
identiteit en is gevestigd op een boerderij. Daarnaast neemt het buiten zijn een belangrijke 
plaats in bij Het Tuinhuis. Het is bewezen dat buiten spelen een positief effect heeft op de 
ontwikkeling van het kind.  

Het Tuinhuis wil bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van kinderen. In de Wet 
Kinderopvang zijn vier opvoedingsdoelen geformuleerd die bijdragen aan de ontwikkeling 
van de kinderen.  

1. Het bieden van emotionele veiligheid 
2. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties 
3. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties 
4. Het eigen maken van normen en waarden 

In dit pedagogisch beleidsplan staat omschreven hoe wij deze pedagogische basisdoelen 
invullen, hiermee draagt Het Tuinhuis bij aan een gezonde ontwikkeling van kinderen uit 
Boskoop, Bodegraven en omgeving. 
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Hoofdstuk 1. Onze pedagogische visie 

Wij gaan ervan uit dat ieder kind een drang heeft zich te ontwikkelen. Ieder kind is uniek, zijn 
ontwikkeling is een individueel proces, op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Dit 
proces wordt beïnvloed door aangeboren eigenschappen en omgevingsinvloeden. Het 
Tuinhuis wil bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van het kind. Het Tuinhuis biedt een 
omgeving waar het kind zich geborgen en veilig voelt en waarin het voldoende uitdaging en 
stimulans krijgt, zodat het zich in alle vrijheid en in eigen tempo kan ontwikkelen. Het kind 
groeit op tot een zelfredzaam persoon met een positief zelfbeeld, dat zelfbewust is en 
respect heeft voor zijn omgeving en voor alles wat leeft.  

Onze visie ondersteunen we door te werken met ZaaiGoed .Wat je zaait is, is wat je oogst! 
Het ZaaiGoed richt zich vooral op de sociaal-emotionele ontwikkeling.  

Het Tuinhuis vindt buiten zijn belangrijk. Ook als het minder mooi weer is, gaan we naar 
buiten om een frisse neus te halen. Buiten bewegen is belangrijk voor een goede 
gezondheid. Buiten zijn en buiten spelen is heerlijk. Lekker rennen, klauteren, graven in de 

zandbak, spelen in het groen. Ruimte om te ontdekken en te beleven.   

Het Tuinhuis in Bodegraven heeft een christelijke grondslag en wil kinderen graag de 
christelijke waarden en normen voorhouden die we kennen uit de Bijbel: liefde en respect 
voor elkaar, het helpen van elkaar, vriendelijkheid, vergeven, eerlijk zijn, geduldig zijn, 
mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Kinderen dragen bij door mee te helpen met 
kleine taken, door elkaar te helpen en door netjes om te gaan met ruimte, natuur, 
eigenwaarde en materiaal.  
Wij maken allen deel uit van Gods schepping. Daarom hebben wij de verantwoordelijkheid 
om goed om te gaan met onze middelen en onze leefomgeving. Het Tuinhuis wil kinderen 
bewust maken van hun aandeel in de schepping. 

 

1.1. Pedagogische doelen 

Het pedagogisch handelen van de medewerkers bij Het Tuinhuis is gebaseerd op de 4 
pedagogisch doelen van professor J.M.A. Riksen-Walraven.  

• Bieden van emotionele veiligheid 

• Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van persoonlijke competentie 

• Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van sociale competentie 

• Het eigen maken van normen en waarden  

Bieden van emotionele veiligheid 

Een voorwaarde om te kunnen ontwikkelen is emotionele veiligheid. Emotionele veiligheid 
bieden wij op verschillende manieren. Wij werken met vaste bekende gezichten voor de 
kinderen. De p.m.’er1 en het kind zijn in staat om een vertrouwensband met elkaar op te 
bouwen, dit versterkt het gevoel van veiligheid. De vertrouwensband uit zich in het kind 
horen en zien, maar ook troosten bij verdriet, begrip te tonen, en een knuffel als het kind hier 
behoefte aan heeft. Daarnaast biedt een duidelijke structuur houvast en veiligheid voor een 
kind. Middels vaste gewoontes en rituelen worden situaties herkenbaar, denk hierbij aan een 
liedje zingen voor het eten of tijdens het opruimen. We bieden emotionele veiligheid door 
een kind uit te leggen wat er gebeurt. Als een kind wordt verschoond, vertellen we de 

 
1 P.m.’er: pedagogisch medewerker (m/v) 
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handelingen die we verrichten en waarom. Op deze manier hebben wij aandacht voor de 
veiligheid en welbevinden van de kinderen.  

Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van een persoonlijke competentie 

Wij zijn ons bewust van de autonomie van ieder kind. We houden rekening met de 
persoonlijkheid van een kind en geven het kind de ruimte om zich te ontwikkelen in zijn eigen 
tempo. De p.m.’er draagt er zorg voor dat zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en 
creativiteit zo optimaal mogelijk worden gestimuleerd bij het kind. We benaderen het kind op 
een positieve manier, de kinderen moeten niets. Wanneer een kind aangeeft iets te willen 
doen, stimuleren wij dit en werken we kindvolgend. We geven het kind de ruimte om te 
ervaren, we geven de kinderen complimentjes. Ook stimuleren wij de kinderen om keuzes te 
maken; de kinderen mogen kiezen welk beleg zij op brood willen. We stimuleren de kinderen 
in hun zelfredzaamheid door bijvoorbeeld zelf een jas of schoenen aan- en uit te trekken.  

Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van de sociale competentie 

Het goed kunnen functioneren in de samenleving begint met het leren van sociale 
vaardigheden. Kinderen zijn sociale wezens, ze leren van ons en van elkaar. Ze delen 
ervaringen, kijken hoe de ander iets doet, kibbelen over verschillen, zoeken samen 
oplossingen, leren overleggen en zich te verplaatsen in een ander en hebben plezier met 
elkaar. Het Tuinhuis is een sociaal oefenterrein voor de kinderen in contact met 
leeftijdsgenoten. We bieden de kinderen activiteiten aan die het onderlinge contact 
stimuleren en hebben daarbij aandacht voor hun relaties onderling en het verloop van de 
groepsprocessen. Ook vinden wij het belangrijk dat een kind leert omgaan met de natuur. Wij 
laten de kinderen zien hoe mooi bloemen zijn, kijken naar de verschillende kleuren, ruiken 
aan de bloemen en leggen ze uit dat we de bloemen niet plukken of kapot trekken. 

Het eigen maken van normen en waarden  

Wat mag er wel en niet. De ongeschreven gedragsregels. Je doet elkaar geen pijn, wachten 
op je beurt, we maken niets kapot etc. De kennismaking met deze regels en met normen en 
waarden gebeurt continu. De p.m.’ers doen dit allereerst vanuit het bewustzijn van ons eigen 
voorbeeldgedrag. We respecteren de autonomie van ieder kind. Dat betekent dat het kind 
zichzelf kan zijn en de ruimte krijgt voor eigen ideeën en wensen. We kiezen steeds voor een 
positieve benadering ook als de dingen anders gaan dan het kind gewenst had of als het 
even niet wil lukken. We respecteren verschillende opvoedingsstijlen en gewoonten van 
ouders/verzorgers. Daarbij zijn wij ons steeds bewust van onze verantwoording als 
professionele mede-opvoeder en blijft ons pedagogisch beleid het uitgangspunt in de 
omgang met kinderen.  
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1.2 Pedagogisch handelen.  

Het Tuinhuis streeft naar een zo optimaal mogelijk pedagogisch klimaat voor een kind. Dit 
pedagogisch klimaat creëren we door het inzetten van interactievaardigheden en van de 
ontwikkelingsmethode ZaaiGoed.  

Bij Interactievaardigheden denken we aan de volgende vaardigheden en kernbegrippen 
waar Het Tuinhuis voor staat.  

1. Sensitieve responsiviteit: fysiek en emotioneel veilig voelen, positieve aandacht, 
sensitief en responsief zijn, contact maken, oog hebben voor signalen, aanmoedigen 
en complimentjes geven, individuele aandacht.  
 

2. Respect voor autonomie: respect voor eigenheid, zelf doen, ontdekken, kiezen, eigen 
ideeën en wensen versterken, ruimte, meepraten en meebeslissen. 
 

3. Structureren en leidinggeven: structuur in het dagprogramma, herhalingen en 
herkenbaarheid, aansturen en grenzen stellen, richting geven aan gedrag en de 
ontwikkeling van normen en waarden.  
 

4. Praten en uitleggen: taalontwikkeling, benoemen en verwoorden, liedjes zingen, 
versjes voorlezen, uitleg en instructie geven, actief luisteren, gesprekjes voeren en 
eigen verhaal laten vertellen. 
 

5. Ontwikkeling stimuleren: innerlijke drang, nieuwsgierigheid en plezier, veiligheid, 
spelenderwijs, eigen tempo, aansluiten bij ontwikkelingsniveau, betrokkenheid, 
kansen grijpen en creëren.  
 

6. Begeleiden van onderlinge interacties: aandacht voor groepsproces, vriendschappen, 
conflicten begeleiden, versterken sociale vaardigheden, omgaan met verschillen.  
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1.3 Het ZaaiGoed (Essisme) 

De ZaaiGoed methode ondersteunt p.m.’ers en ouders bij hun belangrijke rol: bijdragen aan 
de positieve ontwikkeling van de toekomstige generatie. Het is een ontwikkelingsmethode 
voor kinderen én volwassenen ineen. Alles in deze methode draait om bewustzijn. Niet over 
goed of fout, maar bewust worden wat je doet en wat er dan gebeurt. Niet alleen bij het kind, 
maar ook bij de p.m.’er. Het richt zich vooral op de sociaal-emotionele ontwikkeling.  

Het kind pikt alles van zijn opvoeders op. We vormen de kinderen door alles wat we doen, 
niet doen, zeggen, niet zeggen enzovoort. We zenden zo voortdurend boodschappen 
richting het kind. Positieve en negatieve, al dan niet bewust. Je kunt de boodschappen zien 
als zaadjes die je bij het kind zaait. En wat je zaait, is wat je oogst. 

De visie van Essisme gaat ervan uit dat wat je zaait is wat je oogst, niet alleen bij kinderen, 
maar ook bij elkaar als volwassenen. 

“De oogst" heeft 2 belangrijke aspecten: 

Het IK en het WIJ. 

Eerst het IK: de kinderen van nu ontwikkelen zich tot volwassenen die zichzelf goed kennen, 
die weten wat ze willen en wat hun talenten zijn. Ze staan in hun kracht en durven te zijn wie 
ze zijn. 
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En dan het WIJ: daarnaast ontwikkelen de kinderen zich tot volwassenen die zich bewust 
zijn van hun omgeving. Ze weten hoe ze zich als individu willen verhouden tot de wereld om 
hen heen en zijn in staat om, met respect voor de ander, trouw aan zichzelf te blijven. 

Opvoeden doen we vaak vanuit verschillende rollen. De begeleidende rol van de tuinman 
wordt gebruikt als metafoor. De ZaaiGoed methode wordt ondersteund met poppen; Tess, 
Mo, Max en Kate. Deze poppen zijn terug te vinden op de groepen. Daarnaast maken wij 
ook gebruik van de ZaaiGoed klapper, hierop staan afbeeldingen met een gebaar, 
geïllustreerde verhaaltjes waarin het ZaaiGoed centraal staat, afgestemd op de 
leeftijdscategorie. Ook hangt er in de ruimte een poster met de Boom van Kate. Met de 
Boom van Kate maken we ruimte voor een positieve moment met de kinderen. “Wat was er 
leuk vandaag, waar werd je blij van?”. “Hang de appel maar in de boom, zodat het kan 
groeien”. Er liggen twee kussens in de groep, de Boos en Troos kussens. Boos en Troos-
kussens worden gebruikt wanneer er gevoelens van boos of verdriet aanwezig zijn. Dit 
kussen heeft ruime mogelijkheden om deze gevoelens te uiten of om de gevoelens 
bespreekbaar te maken.  

Iedere dag werken wij met ZaaiGoed. Door als p.m’er in de rol van tuinman bewust te zaaien 
bereiken we het volgende: 

Dezelfde taal  
ZaaiGoed zorgt voor dezelfde taal tussen kind en p.m.’er. Dit geeft meer begrip naar elkaar 
en maakt het praten met elkaar makkelijker. 

Gelijkwaardigheid  
P.m.’ers zien zichzelf in de rol van tuinman en beseffen dat zij ook veel van kinderen kunnen 
leren. Ze stemmen af op de behoefte van het kind en proberen te geven wat het kind in een 
situatie nodig heeft. En daarbij houden ze ook rekening met wat zij als opvoeder zelf nodig 
hebben. 

Veilig klimaat  
Door het ZaaiGoed in te zetten, weten de kinderen wat er van hen verwacht wordt en 
hebben ze duidelijkheid in wat er gaat gebeuren. We spreken een gemeenschappelijke taal 
dat stabiliteit en duidelijkheid geeft. 

Sociaal-emotionele veiligheid in jezelf 
Door positieve boodschappen te zaaien zullen deze in de basis gaan wortelen. Het kind 
herinnert zich bijvoorbeeld: ik mag fouten maken, dus hoef ik mijzelf niet naar beneden te 
halen wanneer het misgaat. ZaaiGoed legt een basis voor de sociaal-emotionele veiligheid in 
jezelf. Je wordt minder ontvankelijk voor reacties uit de omgeving. Je kunt leven vanuit je 
eigen kracht. 

Persoonlijke ontwikkeling opvoeder 
ZaaiGoed werkt goed voor alle leeftijden. Je kunt het heel goed op jezelf toepassen, ontdek 
wat bij jou gezaaid is. Kies of je het wilt behouden en zaai bij jezelf die zaadjes die je wilt 
ontwikkelen. Opvoeden wordt op deze manier een instrument tot persoonlijke ontwikkeling: 
zelf in je kracht komen staan. Zo kun je kinderen gaan helpen hetzelfde te doen. 

Bewustere wereld en een mooie toekomstige generatie  
ZaaiGoed verspreidt zich. Wanneer je het zelf doet, zal dit bij een ander ook effect hebben. 
En wat je zaait, is wat je oogst. Kinderen die van jongs af aan met ZaaiGoed worden 
grootgebracht, bezitten daardoor alle positieve boodschappen. ZaaiGoed-kinderen worden 
ZaaiGoed-volwassenen! 
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Hoofdstuk 2. Spelenderwijs ontwikkelen 

KDV2 
Het kind leert en ontwikkelt zich spelenderwijs bij Het Tuinhuis. De p.m.’ers benaderen de 
kinderen op een positieve manier, ze stimuleren de kinderen en complimenteren de 
kinderen. De p.m.’ers bieden activiteiten aan passend bij het niveau van de ontwikkeling en 
stimuleren het kind om nieuwe uitdagingen uit te gaan. Daarbij staat voorop dat het kind 
niets moet! We streven ernaar om de 3+ kinderen extra activiteiten aan te bieden tijdens 
onze VVE-groep. Deze activiteiten zijn gebaseerd op Uk & Puk en besteden aandacht aan 
de motorische en zintuigelijke ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling 
en rekenprikkels. De activiteiten bieden we aan in kleine groepjes kinderen, buiten de 
stamgroep, zodat er meer diepgang en aandacht wordt geboden. 

Buiten spelen heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen. Kinderen ervaren 
andere dingen buiten dan binnen. Ze oefenen de motorische ontwikkeling, kinderen die vaak 
buiten spelen, ontwikkelen meer behendigheid en spieren. De zintuigelijke ontwikkeling 
wordt gestimuleerd, ze krijgen buiten meer de gelegenheid om van alles te ruiken, bekijken, 
horen, zien en voelen. Buiten zijn heeft positieve effecten op de verstandelijke ontwikkeling. 
Spelen zorgt ervoor dat je problemen leert op te lossen, dat je logisch leert denken en dat je 
de taken en betekenis van de natuur leert inschatten. Buiten zijn draagt bij aan de sociale 
ontwikkeling van het kind en aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid (emotionele 
ontwikkeling). De zelfwerkzaamheid wordt groter en de sociale competentie verbetert. Het 
kan een goede afleiding of uitlaatklep zijn voor opgekropte energie. 
Én frisse lucht is gezond, tevens is het een belangrijk wapen tegen overgewicht!  
Dit betekent dat wij ook naar buiten gaan als het motregent en bij sneeuw. Het is belangrijk 
dat de kinderen de juiste kleding en schoeisel hiervoor dragen. Kleding die vies mag worden 
en tegen een stootje kan. In het najaar en in de winter is het fijn om regenlaarzen aan te 
doen of mee te geven. Indien de BKR3  het toelaat, organiseren wij ook wel eens uitjes 
buitenhuis, zoals  naar het Gouwe bos of de kinderboerderij of bibliotheek.  

Het Tuinhuis werkt met een activiteitenprogramma dat maandelijks verandert, elke maand 
een ander thema. Ook is er speciale aandacht voor feestdagen zoals Koningsdag, Kerst, 
Sinterklaas en Pasen. Vanwege de Christelijke identiteit op onze locatie in Bodegraven 
zoeken wij een Christelijk thema dat aansluit bij het algemene maandelijkse thema. 
Activiteiten worden aangeboden op de verschillende ontwikkelingsniveaus. Daarnaast 
besteden we in Bodegraven gericht aandacht aan de Christelijke dagen.  

BSO4 
Een basisschoolkind heeft al een dag op school erop zitten, daarom vinden wij het van 
belang dat een kind de ruimte krijgt om lekker te kunnen spelen met vriendjes en 
vriendinnetjes op de BSO. Iedere dag wordt er op de BSO een andere activiteit aangeboden, 
waarin we de wensen en ideeën van het kind meenemen. Wel bieden wij het kind uitdaging 
en stimuleren wij het kind om nieuwe ervaringen op te doen. Het kind mag de keuze maken 
om hieraan mee te doen, een kind is niet verplicht mee te doen. Soms heeft een kind 
behoefte om zich even terugtrekken met een boekje of vrije spel met andere kinderen. Hier is 
ook gelegenheid voor. We stimuleren de kinderen om ook even naar buiten te gaan, lekker 
een frisse neus te halen en in de natuur aanwezig te zijn. Iedere dag wordt er buiten een 
activiteit aangeboden. We respecteren de autonomie van ieder kind. Dat betekent dat de 
p.m.’ers de kinderen de kans geven om dingen zelfstandig uit te proberen om van die eigen 

 
2 KDV: kinderdagverblijf 
3 BKR: Beroepskracht-kindratio.  het aantal pedagogisch medewerkers in verhouding tot het aantal kinderen op 
de groep. 
4 BSO: buitenschoolse opvang 
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ervaringen te leren. Er is ruimte om wensen en ideeën van een kind aan te geven bij de 
p.m.’er.  

De BSO is opgebouwd in leeftijdsgroepen, hierdoor komen vriendjes en vriendinnetjes die bij 
elkaar in de basisschoolgroep zitten elkaar ook tegen op de BSO. Doordat we kinderen van 
meerdere basisscholen BSO aanbieden, stimuleren wij de kinderen ook kennis te maken met 
andere kinderen. We hebben oog voor onderlinge kinderrelaties en voor de relatie tussen het 
kind en de p.m.’er, daarbij is het van belang om een veilig groepsklimaat te creëren. We 
stimuleren samenspel en vriendschappen en begeleiden onderlinge botsingen en conflicten. 
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Hoofdstuk 3. Locaties en groepen 

Het Tuinhuis heeft 5 locaties en 4 opvanggroepen.  

Het Tuinhuis op de Azalealaan heeft 1 babygroep, 3 verticale groepen 1 peutergroep en 1 
peuteropvang.  

Het Tuinhuis op de Mendelweg heeft 1 babygroep, 2 verticale groepen,1 peutergroep, 1 
peuteropvang en 1 BSO-groep. Daarnaast is er nog een BSO-groep gevestigd bij de 
tennisvereniging Boskoop.  

Het Tuinhuis op de Overslag heeft 4 BSO groepen. Daarnaast bieden wij op dinsdag de 
gelegenheid om zwemlessen af te nemen. De zwemlessen worden verzorgd door het 
zwembad in Bodegraven, Het Tuinhuis verzorgt het vervoer en begeleidt tijdens het aan- en 
uitkleden. Op donderdag bieden wij een sportgroep aan. Deze sportgroep maakt gebruik van 
de gymzaal aan de Biezen.  

Het Tuinhuis in Bodegraven heeft 1 babygroep, 3 verticale groepen 2 peutergroepen, 1 
peuteropvang, 3 BSO-groepen .  

In de bijlage vindt u de groepsnamen en maximale aantal kinderen per groep terug. 

Onze babygroepen in Boskoop bestaat uit kinderen in de leeftijd van nul tot 12 maanden 
oplopend tot ongeveer 16 maanden. De babygroep in Bodegraven bestaat uit kinderen in de 
leeftijd van nul tot maximaal 24 maanden.  De verticale groepen bestaan uit kinderen in de 
leeftijd van nul tot vier jaar en de peutergroepen uit kinderen in de leeftijd van twee tot vier 
jaar.  

De BSO op de Mendelweg is verdeeld in twee leeftijdsgroepen, 4 tot 6 jarigen verblijven op 
de Mendelweg 22d en de 6+ jarigen verblijven bij de tennis.  
De BSO Overslag heeft de volgende leeftijdsgroepen: 4-6, 5-7, 7-9 en 9+ jarigen. 
De BSO in Bodegraven is ook verdeeld in twee leeftijdsgroepen, 4-6 en 6+ jarigen 

De beroepskracht-kindratio(BKR) zegt iets over het aantal beroepskrachten dat ingezet moet 
worden op een x-aantal kinderen. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd van de 
kinderen. Dit wordt berekend middels de rekentool www.1ratio.nl van de Rijksoverheid.  
Dit betekent dat er op de babygroepen één p.m.’er per drie kinderen in de leeftijd tot één jaar 
werkt en twee p.m.érs als er meer dan drie kinderen aanwezig zijn met een maximum van 
zes nuljarigen of er wordt een derde p.m.’er ingezet met een maximum van negen nuljarigen.  
Op de verticale groepen is het aantal p.m.’ers afhankelijk van het aantal aanwezige 
nuljarigen, in combinatie met de leeftijd van de overige kinderen. In de categorie van 0-4 
jarigen werken er twee p.m.’ers op twaalf kinderen. Zijn er meerdere baby’s aanwezig, dan 
werken er twee p.m.’ers op tien kinderen of er wordt een derde p.m.’er ingezet. Op de 
peutergroep en peuteropvang werkt er één p.m.’er op acht kinderen in de leeftijd van twee 
tot vier jaar. Boven de acht kinderen wordt er een extra p.m.’er ingezet met een maximum 
van 16 kinderen.  

Op de BSO groepen van 4-6 jaar, 5-7 jaar en 6+, wordt er één p.m.’er ingezet op tien 
kinderen en twee p.m.’ers boven de tien kinderen met een maximum van twintig kinderen.  
Op de BSO groepen van 7-9 en 9+ wordt er één p.m.’er ingezet op twaalf kinderen en twee 
p.m.’ers boven de twaalf kinderen met een maximum van twintig kinderen.  

In de vakantieweken stemmen de Tuinhuis BSO’s hun activiteiten op elkaar af en 
organiseren we ook gezamenlijke activiteiten. Dit betekent dat de kinderen ook wel eens 

http://www.1ratio.nl/
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verblijven op de andere locatie. Ouders worden hier altijd van te voren op de hoogte van 
gebracht. Als de kindaantallen tijdens gewone schoolweken of in de vakanties of tijdens 
studiedagen laag zijn en de BKR(beroepskracht-kindratio) het toelaat, voegen wij BSO-
groepen binnen 1 locatie ook wel samen. Uitgezonderd de BSO aan de Mendelweg. Deze 
bestaat uit de BSO op de Mendelweg en de BSO bij tennisvereniging Boskoop. Bij een laag 
kindaantal voegen zij samen op de Mendelweg en gebruiken zij de tennisvereniging voor 
sport- en spelactiviteiten.  

Twee vaste gezichten voor 0 jarigen  

Aan een kind worden twee vaste p.m.’ers toegewezen. Op de dagen dat het kind komt, is 
altijd minimaal één van deze twee p.m.’ers werkzaam. Verder heeft iedere groep een vast 
vertrouwd team, die op vaste dagen werken. Wij hebben gekozen om het vaste gezichten 
criterium als volgt in te vullen: vaste gezichten zijn de twee p.m.’ers die de hele week samen 
de vijf werkdagen bezetten. Indien de omvang van de stamgroep vraagt om inzet van drie 
p.m.’ers dan streven wij ernaar dat ook de derde p.m.’er een vast gezicht is. Voor alle 
kinderen is een vertrouwde beroepskracht op de groep van belang, maar voor baby’s weegt 
dit extra zwaar. Baby’s bouwen namelijk stress op vanwege honger, pijn, angst of schrik. Het 
is voor de ontwikkeling van baby’s belangrijk dat deze stress verminderd wordt. Hoe 
vertrouwder de volwassene, hoe beter de stressreductie.  

De BKR regeling 

Het Tuinhuis is op alle locaties langer open dan 10 uur (voor de BSO geldt dit tijdens de 
schoolvakanties en studiedagen), hierdoor kunnen wij maximaal 3 uur 
 (3-uursregeling) afwijken van de BKR (beroepskracht-kindratio). De afwijkingen zitten in de 
start van de dag, de pauzetijd en het einde van de dag. Deze 3-uurs regeling wordt tijdens 
de intake met ouders uitgelegd.  

Het Tuinhuis past de start- en eindtijden op de roosters aan n.a.v. de breng- en haaltijden 
van de kinderen. Dagelijks wordt er n.a.v. de inventarisatie BKR op de daglijsten, de eindtijd 
van de dienst van de p.m.’er aangepast. De breng- en haaltijden van de kinderen worden op 
de groepen bijgehouden en geïnventariseerd door de locatiecoördinatoren.  

Wij wijken niet af van de BKR tussen 8.30-12.30 en tussen 14.45 en 17.00 uur. Mogelijke 
afwijkingen van de BKR vallen tussen 7.30 en 8.30, 12.30 en 14.45 en tussen 17.00 en 
17.45 uur.  

Bij activiteiten waarbij een kind de stamgroep verlaat (VVE, uitjes, feestjes en buitenspelen) 
mag er afgeweken worden van de BKR.  

Gedurende reguliere schoolweken kan voor de BSO ten hoogste een half uur per dag minder 
p.m.’ers worden ingezet dan volgens de BKR is vereist. In dit half uur moet minimaal de helft 
van het aantal benodigde p.m.’ers aanwezig zijn.  

Ruimte en inrichting 

Alle binnen-en buitenruimtes voldoen aan de wettelijke minimale aantal vierkante meters. We 
gebruiken rustige, frisse kleuren voor onze inrichting waarbij we het accent leggen op een 
natuurlijke inrichting met hout. We zorgen ervoor dat de ruimte overzichtelijk blijft, door deze 
niet overvol te hangen met knutselwerkjes en door bewust speelgoed aan te bieden. Wij 
stellen hoge eisen aan een veilige speelomgeving. Zowel de binnen-als buitenruimte bieden 
voor de kinderen een veilige basis om te spelen, te ontwikkelen en te ontdekken. Speelgoed 
voldoet aan strenge eisen en de p.m.’ers zien er op toe dat de kinderen spelen met materiaal 
die geen gevaar met zich meebrengen.  
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Veiligheid en Gezondheidsbeleid 

Middels ons beleidsplan Veiligheid en Gezondheid wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op 
onze locaties werken en welke afspraken er zijn gemaakt . 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 leren omgaan 
met kleine risico’s. 

Permanente scholing  

Het Tuinhuis hecht waarde aan de deskundigheid van de medewerkers. Het beroep van 
p.m.’er is een vak en eist steeds meer professionaliteit. Kennis van de ontwikkeling van het 
kind, kennis van groepsprocessen, kennis en toepassen van de interactievaardigheden etc. 
Door het organiseren van permanente scholing waarborgt Het Tuinhuis haar pedagogische 
kwaliteit. De permanente scholing wordt aangeboden in de vorm van pedagogische coaching 
op de werkvloer, e-learning, ZaaiGoed trainingen, maar ook de jaarlijkse EHBO en BHV-
trainingen. De pedagogisch coach traint en begeleidt de p.m.’ers bij hun dagelijkse 
praktijkwerkzaamheden in groepsvorm als ook individueel.  

Daarnaast heeft Het Tuinhuis zowel BBL-leerlingen als BOL-stagiaires. Door 

leerlingen/stagiaires een kans te geven hun opleiding/stage bij Het Tuinhuis te doorlopen, 

dragen wij bij aan de ontwikkeling van goed opgeleide beroepskrachten. De 

leerlingen/stagiaires worden begeleid door een p.m.’er die naast de leerling/stagiaire op de 

groep werkt. De p.m.’er wordt ondersteund door de praktijkopleider. Iedere leerling/stagiaire 

ontvangt bij aanvang van de stage een stagemap. In deze stagemap bevindt zich een 

aftekenlijsten met vaardigheden. Er is een aftekenlijst voor de leerling/stagiair in het KDV en 

in de BSO. (zie bijlage)  

De leerling moet de vaardigheden voor het eind van de stageperiode zelfstandig kunnen 
uitvoeren. Dan zijn alle vaardigheden afgetekend.  
Aftekeningen gebeuren alleen bij correct handelen. Het aftekenen gebeurt door de 
stagebegeleider. Zij bespreekt op dat moment dan ook de vaardigheid inclusief de voor en 
nazorg hiervan.  
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Hoofdstuk 4. Wennen bij Het Tuinhuis 

Na inschrijving neemt de mentor van het kind contact op met de ouders om een afspraak te 
maken voor het intake gesprek. Tijdens het gesprek, wat voorafgaand op de wenochtend 
plaats vindt, kunnen ouders alles wat met hun kindje te maken heeft vertellen aan de p.m.’er. 
Daarnaast vertelt de p.m.’er over de dagelijkse gang van zaken op de groep.  Het Tuinhuis 
hecht waarde aan een open communicatie met de ouders. Het geeft de ouder de 
gelegenheid om de p.m.’er te leren kennen en zijn/haar kind met een gerust hart achter te 
laten. Daarnaast is het voor de p.m.’er van belang om het kind zo goed mogelijk te leren 
kennen, zodat zij rekening kan houden met de gewoontes van een kind. De ouders nemen 
afscheid van het kind en hij/zij blijft achter voor de wenochtend. Deze wenochtend duurt van 
10.00 tot 13.00 uur. Daarna komen de ouders het kind weer ophalen, bijzonderheden van de 
wenochtend die betrekking hebben op het kind worden met de ouders besproken.  

Kinderen die doorstromen binnen het kinderdagverblijf van de ene naar de andere groep, 
krijgen de gelegenheid om te wennen waarbij het wennen minimaal bestaat uit een spel-, 
eet- en slaapmoment. Meestal bestaat het wennen uit 2 x wennen op de nieuwe groep.  

Kinderen die doorstromen naar de BSO hebben geen aparte intake, tenzij ouders dit 
wensen. Dit wordt altijd gevraagd. Wanneer kinderen binnen de BSO doorstromen van de 
ene naar de andere groep wordt hier aandacht aan gegeven door met het kind te bespreken 
of hij/zij ergens tegen op ziet of dat ze het juist leuk vinden. De twee weken voorafgaand aan 
het doorstromen worden 2 wenmiddagen ingepland.  
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Hoofdstuk 5. Een Tuinhuis-dag 

KDV 

Elke dag heeft een vaste dagindeling, actieve en rustige momenten wisselen elkaar af. De 
zorg voor kinderen, de activiteitentijd, het eten, drinken, slapen, spelen en verschonen geeft 
een basisstructuur aan de dag. Dit geeft rust, veiligheid en duidelijkheid voor het kind.  

De dagindeling van de allerkleinsten is afgestemd op hun eigen ritme. We nemen rustig de 
tijd voor de fles, een schootspelletje of gewoon een lekkere knuffel.  

Bij het brengen en ophalen van de kinderen hebben we aandacht voor een goede overdracht 
van en naar de ouders/ verzorgers.  

7.00-9.00 uur Opening van de groep en overdracht door de ouders/verzorgers 
(Boskoop opent om 7.00 uur, Bodegraven opent om 7.30 uur, op 
aanvraag om 7.00 uur).   

9.00-9.30 uur  We gaan aan tafel met de kinderen voor iets te eten en te drinken. 

9.30-10.00 uur We verschonen de jongere kinderen, de grotere kinderen gaan mee 
met de toiletronde. 

10.00-11.30 uur We bieden een themagerichte activiteit aan, dagelijks wordt er ook 
buiten gespeeld, mits het weer dit toelaat.  

11.30-12.30 uur We ruimen gezamenlijk op en zingen 
het opruimlied van ZaaiGoed, maken de 
tafel klaar voor de broodmaaltijd en 
gaan samen met de kinderen aan tafel 
voor het eten en drinken. Vooraf zingen 
we het ZaaiGoed eetlied  

 In Bodegraven bidden wij voorafgaand 
aan de broodmaaltijd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebedje 

’s Middags voor het eten 

ben ik even stil 

Om God te laten weten 

dat ik Hem danken wil.  
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12.30-13.00 uur  We verschonen de jongere kinderen, de grotere kinderen gaan mee 
met de toiletronde. De kinderen die slapen worden rustig naar bed 
gebracht onder begeleiding van het ZaaiGoed slaaplied.  

 

 

 

 

 

 

13.00-14.30 uur Activiteit voor de kinderen die niet meer slapen. 

14.30-15.00 uur Kinderen komen uit bed en worden verschoond of gaan naar het toilet.  

15.00-15.30 uur We gaan aan tafel voor een fruit en drinken. De kinderen die nog 2x 
slapen gaan naar bed.  

15.30-16.15 uur Er wordt een activiteit georganiseerd of de kinderen mogen vrij spelen. 

16.15-17.00 uur De kinderen worden verschoond, ze mogen nog even vrij spelen.  

17.15-18.00/18.30 Er wordt nog even aan tafel gezeten voor een koekje. Rond die 
tijdkomen de ouders/verzorgers de kinderen weer ophalen.  
(Boskoop sluit om 18.30 uur, Bodegraven sluit om 18.00 uur, op 
aanvraag om 18.30 uur) 
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BSO 

Uw kind wordt gehaald vanaf school, dit kan lopend zijn of met vervoer van Het Tuinhuis. 
Aangekomen bij Het Tuinhuis worden de kinderen verzameld in de stamgroep. Er wordt wat 
gegeten en gedronken. Vervolgens wordt de kinderen een keuze gegeven in welke activiteit 
zij willen doen. Er worden meerdere activiteiten geboden, zowel binnen en/of buiten. Zie 
hoofdstuk 2 Spelenderwijs ontwikkelen. Vanaf 16.00 uur mag uw kind opgehaald worden. Als 
dit vroeger is, willen wij dit graag van te voren weten. Het kan zijn dat uw kind nog niet 
aanwezig is in het pand vanwege een buitenactiviteit. U wordt opgevangen en verteld waar 
uw kind op dat moment is. U kunt er voor kiezen om uw kind op de plek van de activiteit op 
te halen of even te wachten op de BSO.  

De kinderen van de BSO Tennis gaan om 17.30/17.45 naar de BSO Mendelweg. Op het 
moment dat de kinderen zich verplaatsen van de tennis naar de Mendelweg worden ouders 
via een app bericht op de hoogte gebracht. Ouders kunnen er dan voor kiezen om even te 
wachten op de Mendelweg of om uw kind tegemoet te lopen.  

Aan het einde van de middag wordt de kinderen nog een versnapering aangeboden en bij 
warm weer nog wat drinken. 

Vakantiedag 

7.00-9.00 uur Tijdens een vakantiedag kunnen de kinderen om tussen 7.00 en 9.00 
uur gebracht worden. (Bodegraven, om 7.00 uur op aanvraag)  

9.30- 10.00 uur We gaan aan tafel met de kinderen voor iets te eten en te drinken en 
we bespreken het activiteitenprogramma.  

10.00-11.45 uur We bieden activiteiten aan binnen en/of buiten, ook is er gelegenheid 
voor vrij spel. 

11.45-12.00 uur We ruimen gezamenlijk op.  

12.00-13.00 uur  We maken de tafel klaar voor de broodmaaltijd en gaan samen met de 
kinderen aan tafel voor het eten en drinken. In Bodegraven bidden 
voorafgaand aan de broodmaaltijd.  

13.00-15.00 uur We bieden de kinderen een rustige activiteit aan en/of ze hebben 
gelegenheid voor vrij spel 

15.00-17.00 uur We bieden activiteiten aan binnen en/of buiten. Daarnaast wordt de 
kinderen nog een eet- en drinkmoment aangeboden.  

17.00-18.30 uur We ruimen gezamenlijk op en we eten en drinken nog iets. We 
bespreken het activiteitenprogramma. Er is gelegenheid voor vrij spel 
totdat de ouders/verzorgers de kinderen komen ophalen.  

In de vakantie werkt Het Tuinhuis met een thema, waar de activiteiten op aangepast worden. 
Bovenstaand tijdschema van een vakantiedag kan mogelijk afwijken, dit is afhankelijk van 
het programma wat aangeboden wordt en de weersomstandigheden. In de vakantie worden 
er ook buitenhuis activiteiten aangeboden.  

Wij zien een vakantiedag niet als een dag met veel verplichtingen 
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VSO 

Het Tuinhuis biedt ook VSO op de locaties Mendelweg (maandag t/m vrijdag), de Overslag 
(maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) en in Bodegraven (maandag, dinsdag en 
donderdag).  

De kinderen kunnen gebracht worden tussen 7.00 uur en 8.00 uur (in Bodegraven vanaf 7.30 
uur tot 8.00 uur). Het Tuinhuis biedt geen ontbijt aan en verwacht dat de kinderen thuis 
ontbeten hebben. De kinderen hebben gelegenheid tot vrij spel. Tussen 8.00 en 8.15 uur 
worden de kinderen lopend of met de bus naar school gebracht.  

PO 

Het Tuinhuis biedt in de ochtenden ook peuteropvang. De peuters zijn welkom tussen 8.45 
en 9.00 uur. Om 9.00 uur wordt er iets gegeten en gedronken. Vervolgens wordt er een 
themagerichte activiteit aangeboden, en wordt er tevens buiten gespeeld. Er is een 
verschoonmoment.  De ochtend duurt tot 11.45 uur.  
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 Media 

Ons uitgangspunt is dat een kind spelenderwijs leert en ontwikkelt bij Het Tuinhuis. De 
pedagogisch medewerkers bieden activiteiten aan passend bij het niveau van de 
ontwikkeling en stimuleren het kind om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het zelf ervaren en 
beleven heeft een  positief effect op de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast hecht Het 
Tuinhuis grote waarde aan buiten spelen; het buiten zijn in de natuur. Tijdens het buiten zijn 
ontwikkelt een kind alle ontwikkelingsgebieden; de motorische, sociaal-emotionele, 
cognitieve en creatieve ontwikkeling.  

Kinderen groeien op in een steeds meer digitale wereld. En ondanks er genoeg te beleven 
en ontdekken valt bij Het Tuinhuis, willen wij media niet volledig uitsluiten. Het Tuinhuis gaat 
bewust om met het inzetten van media. Media wordt alleen ingezet als middel om de 
ontwikkeling te ondersteunen, náást speelgoed en boeken. Media wordt dus niet ingezet als 
zoethoudertje. Wij gebruiken alleen mediaproducten die aansluiten bij het 
ontwikkelingsniveau van de kinderen.  De kinderen kijken onder begeleiding van de 
pedagogisch medewerker samen naar filmpjes. Dit draagt bij aan de interactie; er wordt 
gepraat over wat er samen bekeken is. Daarnaast kan de inzet van media de wereld van 
kinderen vergroten door de kinderen iets te tonen wat de pedagogisch medewerker ze op dat 
moment niet in werkelijkheid kan laten zien. Vervolgens koppelt de pedagogisch medewerker 
er een fysieke activiteit aan vast, waardoor hij/zij verbinding legt tussen digitaal en fysiek 
spel. Hierdoor ontwikkelen kinderen zich op verschillende manieren en op verschillende 
gebieden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen maken een eigen Domino baan met Domino Day als inspiratiebron. 
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Hoofdstuk 6. Volgen en registreren van de ontwikkeling 

Ieder kind krijgt bij Het Tuinhuis een mentor toegewezen. Dit is een bekend gezicht, p.m.’er 
van de stamgroep. De mentor is het eerste aanspreekpunt van de ouders. In de BSO is de 
mentor het eerste aanspreekpunt zowel voor ouders én voor het kind. De mentor observeert 
het kind en heeft jaarlijks een gesprek met de ouders over de ontwikkeling en welbevinden 
van het kind. Op het KDV werkt Het Tuinhuis daarnaast met schriftjes, hierin wordt 
ontwikkelingsgericht geschreven, bijvoorbeeld uw kind draait zich voor het eerst om bij ons, 
dan kunt u dat teruglezen in het schriftje. U wordt ook uitgenodigd om in het schriftje te 
schrijven. Vanaf 2 jaar werken wij met het observatiesysteem Peuterpraat FOCUS. 
Peuterpraat wordt ingevuld op 2, 3 en 4 jarige leeftijd. Met uw toestemming vindt er een 
overdracht naar de basisschool plaats.  

In de BSO wordt het kind geobserveerd volgens een eigen observatiesysteem, mochten er 
bijzonderheden uit deze observatie komen dan bespreekt de mentor dit met de ouders. Als u 
als ouder/verzorger behoefte heeft aan een gesprek met de mentor, kunt u dit aanvragen bij 
de mentor van uw kind.  

Wanneer een kind extra aandacht nodig heeft omdat het op een ontwikkelingsgebied achter 
blijft of gedragsproblemen vertoont, zal de p.m.’er dit bespreken met de locatiecoördinator en 
de ouders. D.m.v. observaties zal er gekeken worden naar een gerichte aanpak bij het kind 
om het kind te helpen. Bij eventuele zorgen kunnen wij in Boskoop een beroep doen op Go 
voor Jeugd! Zij kunnen ons en de ouders begeleiden in eventuele extra ondersteuning van 
het kind. In Bodegraven is dit het Sociaal Team.  

 De p.m.’er is deskundig in het herkennen en bespreken van signalen die kunnen wijzen op 
huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij een vroegtijdig signalering wordt dit besproken 
met de locatiecoördinator en door gegeven aan de aandachtsfunctionaris. Hiervoor wordt het 
protocol kindermishandeling meldcode gebruikt. 

Onder signaleren wordt verstaan het waarnemen en interpreteren van aanwijzingen in 
gedrag en lichamelijk welzijn van het kind, gedrag van de ouders en de gezinsomgeving die 
mogelijk wijzen op huiselijk geweld of kindermishandeling. Deze signalen dienen zo snel 
mogelijk neergelegd te worden bij de aandachtsfunctionaris. De p.m.’er dient ook alert te zijn 
op signalen die wijzen op een geweld- of zedendelict gepleegd door een collega of signalen 
die wijzen op seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling 

De aandachtsfunctionaris heeft een centrale rol in de stappen rond het signaleren en 
handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling in huiselijke kring. De 
aandachtsfunctionaris is deskundig in het signaleren, handelen en delen van zorg en op de 
hoogte te zijn van de werkwijze van de meldcode en de afspraken binnen de eigen 
organisatie. De aandachtfunctionaris heeft tevens contact met externe partijen als 
bijvoorbeeld het Veilig Thuis. 

De aandachtfunctionaris wordt als eerste aangesproken en heeft deze mandaat en de ruimte 
deze functie naar behoren uit te oefenen. De directie is bij het vermoeden van een geweld- 
of zedendelict door een collega verplicht om in contact te treden met de 
vertrouwensinspecteur en ook tot het doen van aangifte als er sprake is van een reëel 
vermoeden. De directie draagt er zorg voor dat de p.m.’ers binnen Het Tuinhuis op de 
hoogte zijn van het protocol kindermishandeling meldcode en hiernaar handelen. 

Ieder jaar staat het onderwerp kindermishandeling op de agenda in diverse overlegvormen 
binnen Het Tuinhuis. 
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 Hoofdstuk 7. Ruilbeleid en extra af te nemen dagen 

Het Tuinhuis werkt met een ruilbeleid. Het ruilbeleid is een extra dienstverlening bij Het 
Tuinhuis. We willen alle ouders evenveel gelegenheid geven om gebruik te maken van een 
ruildag. De ruildagen worden aangeboden na ratio van het aantal contractdagen.  

De looptijd van het maximaal aantal ruildagen per jaar is van 1 januari t/m 31 december. De 
peildatum voor het aantal ruildagen is 1 juli. Gaat het contract in vóór 1 juli, dan kan de ouder 
gebruik maken van het jaarlijkse aantal ruildagen afhankelijk van het aantal contractdagen. 
Gaat het contract in na 1 juli dan kan de ouder gebruik maken van de helft van het aantal 
ruildagen afhankelijk van het aantal contractdagen. Onderstaand schema ter verduidelijking:  

 

Ingangsdatum contract Aantal contractdagen per 
week 

Totaal aantal ruildagen 

Voor 1 juli 1  2 

Na 1 juli 1 1 

Voor 1 juli 2 3 

Na 1 juli 2 1,5 

Voor 1 juli 3 4 

Na 1 juli 3 2 

Voor 1 juli 4 5 

Na 1 juli 4 2,5 

 

De overige voorwaarden waaronder geruild mag worden zijn: 

•  Ruildagen op het KDV, bij vaste contractdagen dienen binnen een maand voor of na 
de ruildatum ingezet te worden, mits de BKR (beroepskracht-kindratio), de 
groepssamenstelling en personele bezetting dat toelaat.  

•  Ruildagen op de BSO, bij vaste contractdagen dienen binnen twee maanden voor of 
na de ruildatum ingezet te worden, mits de BKR(beroepskracht-kindratio), de 
groepssamenstelling en personele bezetting dat toelaat.  

•  Ouders met een flexcontract hebben de gelegenheid om te ruilen binnen 2 maanden, 
mits de BKR (beroepskracht-kindratio), de groepssamenstelling en personele 
bezetting dat toelaat.  

•  Het ruilen van een flexdag bij ziekte van een kind, kan alleen indien de BKR 
(beroepskracht-kindratio) dit toelaat.  

•  Het ruilen van een dag waarop normaal gesproken opvang plaats vindt, maar waarop 
de opvang gesloten is, is niet mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de officiële feestdagen 
en de dag na Hemelvaart. 

•  De periode tussen Kerst en Oud & Nieuw en in de zomervakantie kan er geen 
gebruikt worden gemaakt van ruildagen. De opvangdagen die in deze periodes niet 
gebruikt zijn, komen dus te vervallen.  

•  Indien de inhaalperiode van een maand valt in de zomer- of kerstvakantie loopt deze 
maand door na de vakantie. Bijvoorbeeld: zomervakantie van 16 juli t/m 24 augustus. 
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Een kind is afwezig op 13 juli, dan wordt de inhaalperiode van een maand 
doorgeschoven na de vakantie. Er kan ingehaald worden tot 21 september.  

• Verzoeken worden behandeld in volgorde van aanvraag.  

• Ruildagen bij 0-jarigen kunnen alleen ingezet worden als dit op de eigen groep 
mogelijk is, dit i.v.m. de wetgeving IKK.  

• Bij kinderen boven een jaar kan er door de pedagogisch medewerker gekeken worden 
of het kind op een andere groep opgevangen kan worden, mits de ouders hiervoor 
akkoord hebben gegeven 

• Een BSO-middag kan alleen tegen een BSO-middag geruild worden. 

• Ruildagen mogen alleen ingediend worden via de groepsmail. Minimaal 5 dagen van 

te voren wordt er bevestiging of afwijzing gegeven. Ruildagen worden NIET mondeling 

aangevraagd of toegezegd op de groep, dit voor de duidelijkheid in de communicatie 

en onrust op de groep.   

• Het Tuinhuis biedt ruildagen aan als extra dienstverlening, ouders kunnen hier geen 

rechten aan ontlenen.  

• Het ruil- en flexbeleid is niet van toepassing op de kinderen van de peuteropvang 

(voorheen peuterspeelzaal). 

Daarnaast kunt u altijd, indien de BKR dit toelaat een extra dag af nemen. U kunt hiervoor 
een aanvraagformulier incidentele dag invullen bij de p.m.’er. Zij zal beoordelen of dit ook 
daadwerkelijk mogelijk is, gezien de BKR. 
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 Hoofdstuk 8. Samenwerking met ouders 

Een goed en open contact met de ouders vinden wij van groot belang voor het welzijn van 
het kind. Wij horen graag hoe u thuis omgaat met uw kind, hoe uw kind thuis speelt, zich 
ontwikkelt en hoe hij zich voelt. Wij laten u weten hoe het op het kinderdagopvang met hem 
gaat. Door deze uitwisseling over vaak alledaagse dingen, zorgen we er samen voor dat uw 
zoon of dochter zich optimaal ontwikkelt en een fijne kindertijd bij Het Tuinhuis heeft. Tijdens 
haal- en brengmomenten is er altijd ruimte voor een gesprek met de p.m.’er. Door de 
opleiding en ervaring is de p.m.’er in staat om ouders/verzorgers te ondersteunen in 
opvoedings-vraagstukken en eventueel adviezen te geven.  

Ouders ontvangen 10x per jaar een nieuwsbrief. Daarnaast heeft Het Tuinhuis in Boskoop 
en Het Tuinhuis in Bodegraven een ouderraad. De ouderraad denkt mee met Het Tuinhuis 
en draagt actief bij aan verbeteringen. De ouderraad is te bereiken via de email.  
Bodegraven: octuinhuisbodegraven@gmail.com 
Boskoop: ouderraad.hettuinhuis@gmail.com  

 
 

 

mailto:octuinhuisbodegraven@gmail.com
mailto:ouderraad.hettuinhuis@gmail.com
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Bijlage 1:  

Groepsnamen en maximaal aantal kinderen 

Locatie: Groep: Groepsnaam: Maximaal aantal 
kinderen: 

Azalealaan         baby Krieltjes 12 

                               verticaal Stampers 12 

 verticaal Bloesem 12 

 verticaal Bijen 12 

 peuters Klavers 16 

Mendelweg baby Kevers 12 

 verticaal Rupsen 12 

 verticaal Vlinders 16 

 peuters Boeffies 16 

 BSO Speelgeiten 20 

 BSO Hangeiten 1 20 

 BSO Hanggeiten 2 10 

 PO Peuteropvang 16 

Overslag BSO Flabbes 20 

 BSO Kloeters 20 

 BSO Tuinders 20 

 BSO Stekkies 20 

 BSO Zwemgroeg (dinsdag) 8 

 BSO Sportgroep (donderdag) 20 

Bodegraven baby Hoeve 12 

 verticaal Hooizolder 16 

 verticaal Zomerhuis 12 

 verticaal Schaapskooi 12 

 peuter Bonte Koe 16 

 peuter Kroelkippen 7 

 BSO  Weiland 1 20 

 BSO  Weiland 2 7 

 BSO  de Stal 20 

 PO Peuteropvang 16 
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Bijlage 2 : 

10.3      STAGEBEGELEIDINGSFORMULIER DEEL 2 KDV 
 Aftekenlijst praktische vaardigheden 

Vaardigheden DATUM BESPROKEN BIJ HET AFTEKENEN 

Om 7:30 uur een groep openen 
   

De overdrachtsmap lezen en schrijven     
Ook de agenda     
      

Het verzorgen van het fruit en het sap     
klaarmaken en geven     

    

Buiten spelen met de kinderen     
en actief deelnemen aan activiteiten     
      

Op de gang spelen met  de kinderen     

en actief deelnemen aan activiteiten     
      

De luierronde/verschoonronde op de      

commode     
      

Kinderen laten plassen     
   

Signaleren wanneer wie een fles moet     

en deze ook klaarmaken     
      

Een fles geven     
   

De vaat verzorgen, initiatief nemen hierin     

verzamelen, afwassen en opruimen     
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Vaardigheden DATUM BESPROKEN BIJ HET AFTEKENEN 

Wasmachine en droger in de gaten houden 
en bedienen. Daarna de was op de  

  
  

  
  

groepen brengen      

Om 11.15 uur het eten en de melk 
klaar zetten  

  
  

  
  

Schriftjes schrijven 
 
  

  
  

  
  

Luiers bijvullen 
  

  
  

  
  

   
Het bord verzorgen en de mandjes klaar 
zetten voor de volgende dag 

  
  

  
  

      

Presentielijst bijhouden 
  

  
  

  
  

   
Schoonmaaktaken signaleren en uitvoeren 
  

  
  

  
  

   
Afsluiten aan het einde van de dag, 
incl.de overdracht naar de ouders 

  
  

  
  

 
      

Een groepsoverleg bijwonen en 1 x notuleren  

  
  

  
  

3e jaars 1 x Teamoverleg bijwonen en notuleren 
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Vaardigheden DATUM BESPROKEN BIJ HET AFTEKENEN 

Een intakegesprek bijwonen   

Aan ouders vragen wanneer hij/zij de verjaardag 
viert.     

Dit noteren in de agenda     

Slingers en deurplaat ophangen     

Verjaardag vieren     

Aan ouders na afloop verslag uitbrengen     

Het naleven van de gedragsregels     

      

Pedagogisch beleid goed begrijpen     

en daar naar handelen     
      

Kinderen uit bed halen     
      

Kinderen in bed leggen     
      

Eindejaarsleerling of BBl Leerling een      

volledige dag zelfstandig meedraaien     

      

Activiteiten Vaardigheden Algemeen   

Neemt bij het opstellen en uitwerken en uitvoeren  en 
de nazorg de visie van Het Tuinhuis mee. Denkt 
hierbij aan; Dagelijks naar buiten, natuur, activiteiten 
aanbieden in kleine groepjes. 
   

Inzicht/overzicht en mondeling toelichten hoe het 
activiteitenschema werkt bij het algemene thema. 
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Activiteiten Vaardigheden Algemeen DATUM BESPROKEN BIJ HET AFTEKENEN 

Kan schriftelijk overdragen aan de begeleiding van 
de groep. 
 

  

Kan bij de 4 ontwikkelingsdoelen waar wij onze 
activiteiten op baseren benoemen wat het inhoud, 
wat de achterliggende gedachte is en kan bij elk 
ontwikkelingsdoel een voorbeeld noemen. 
 

  

Gaat in overleg met de begeleiding een maand 
lang een algemeen thema, voorbereiden, 
uitschrijven, uitwerken, uitvoeren en nazorgen. 
Voordat het algemene thema start is het ingezien 
en goedgekeurd door de begeleidster. 
 

  

Activiteiten Vaardigheden Uk & Puk Stagiaires in 
Boskoop 

 

Kan mondeling toelichten hoe het 
activiteitenschema werkt bij Uk & Puk 
 

  

Kan schriftelijk overdragen hoe Uk & Puk werkt. 
Denk aan het groepsplan, groepsoverzicht, 
inplannen in het activiteitenschema, feedback en 
de betrokkenheid van ouders. 
 

  

In overleg met de begeleiding een maand lang 
een Uk & Puk thema voorbereiden, uitschrijven, 
uitwerken, uitvoeren en nazorgen. Voordat het Uk 
& Puk thema start is het ingezien en goedgekeurd 
door de begeleidster. 

  

 
 
 

Activiteiten Vaardigheden 3+ groep DATUM BESPROKEN BIJ HET AFTEKENEN 

Kan mondeling toelichten wat een 3+ groep is en 
hoe wordt gewerkt en wat de aandachtspunten 
zijn. 
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In overleg met de begeleiding een maand lang 1 
dag per week voor de 3+ groep een activiteit 
voorbereiden, uitschrijven, doel van de activiteit 
benoemen, aandachtspunt benoemen en de taken 
uitschrijven van de activiteitenbegeleidster en 
jezelf en nazorgen. 
 

  

Voordat de 3+ groep activiteit start, is het ingezien 
en goedgekeurd door de activiteitenbegeleidster. 
 

  

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Stagebegeleidster ondertekend hiermee de aftekenlijst en vindt dat leerling vakbekwaam is om incidenteel als tweede  
of derde pedagogische medewerker op de 
groep te kunnen werken.      
 
Handtekening stagebegeleider:    Handtekening leerling: 



5 
 

10.4                    
 
 
    STAGEBEGELEIDINGSFORMULIER DEEL 2 BSO 
                               Aftekenlijst praktische vaardigheden 

VAARDIGHEDEN DATUM BESPROKEN BIJ DE LAATSTE DATUM 

Kinderen uit school halen en controleren of     

iedereen er is.     

Het verzorgen van het eet en drinkmoment.     

klaarmaken en geven     

Buiten spelen met de kinderen     

en actief deelnemen aan activiteiten     

      

Een activiteit met 1 kind verzorgen.     

      

Een activiteit met een groep kinderen      

verzorgen.     

Kinderen laten plassen en handen wassen     

      

Een activiteit met alle kinderen binnen     

verzorgen. Voorbereiden en uitvoeren     

in overleg met de activiteitenbegeleidster     

Schoonmaaktaken signaleren en uitvoeren     

      

Een activiteit met alle kinderen buiten     

verzorgen.     

De vaat verzorgen, initiatief nemen hierin     

verzamelen, afwassen en opruimen     
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VAARDIGHEDEN DATUM BESPROKEN BIJ LAATSTE DATUM 

 Broodmaaltijd voorbereiden.     

      

 Verjaardag van kinderen organiseren en     

uitvoeren.      
      

 Overdracht naar ouders     
      

 Groep afsluiten en opruimen en het vuil     

in de container.      
      

 Pedagogisch beleid lezen en goed begrijpen.     

      

 Presentielijst bijhouden     

      

 Naleven van de gedragsregels     
      

 Overwicht op de kinderen tonen     
      

 Een vergadering bijwonen en 1 x notuleren     

bij een team of groepsoverleg      
      

 Een intakegesprek voeren     
       

 

 

Stagebegeleidster ondertekend hiermee de aftekenlijst en vindt dat  leerling vakbekwaam is om als tweede  

of derde leidster incidenteel te kunnen werken.     

Handtekening stagebegeleider:    Handtekening leerling: 


