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1. Wie zijn wij? 
Inleiding 

Christelijk Kinderdagverblijf De Regenboog ligt midden tussen de weilanden en volkstuinen, aan een 
landweggetje net buiten de bebouwde kom van Oud-Alblas.  
Het is een prachtige locatie waar we met de kinderen kunnen genieten van het echte buitenleven. 
Het is naast MFC De Beemd. Het dorpshuis van Oud-Alblas met daarin ook een gymzaal, 
verschillende vergaderruimten en een peuterspeelzaal. 

Kinderdagverblijf De Regenboog draagt een Christelijke identiteit. Wij geven deze Christelijke 
signatuur vorm door iedere dag te bidden en te danken bij de maaltijd.  
Ook hebben we per maand naast een algemeen thema ook een thema met een Bijbels verhaal en 
daarbij een lied en een knutselwerkje. We zingen ook Christelijke liederen waarin de kinderen leren 
over wie God is en wat Hij doet. Ook schenken we extra aandacht aan de Christelijke feestdagen. 

Uiteraard is iedereen welkom bij ons, zonder onderscheid naar godsdienst, ras of levensovertuiging. 
Wel vragen wij respect voor het Christelijke karakter van ons kinderdagverblijf. 
Het kinderdagverblijf werkt met één verticale groep, d.w.z. alle leeftijden door elkaar, van nul tot vier 
jaar. Per dag hebben wij 16 kinderen op de groep, de leeftijd varieert van nul tot vier jaar.  
We hebben een vast team van totaal zeven PM-ers .  

Wet IKK Kinderopvang 

In ons Beleidsplan kunt alles lezen over ons kinderdagverblijf. 

Dit Pedagogisch beleidsplan passen we jaarlijks aan. 

Zo hebben we sinds 2018 veel aanpassingen gedaan omtrent de nieuwe Wetten Kinderopvang beter 

bekend als de wet IKK. Innovatie en kwaliteit kinderopvang.   

De kinderopvang is steeds in ontwikkeling en dit eist ook nieuwe kwaliteitseisen. 

 

De ontwikkeling van het kind staat centraal, veiligheid en gezondheid, stabiliteit 

en pedagogisch maatwerk. Thema’s waar de laatste jaren veel over is nagedacht. We werken op Chr. 

kdv De Regenboog volgens deze nieuwe wetten en eisen en voldoen aan de nieuwe wet en 

regelgeving. 

Ieder jaar is er moment van inspectie door de Dienst Gezondheid en Jeugd, GGD Zuid Holland Zuid. 

Zij maken na een bezoek een rapport op en deze delen we ook op onze website en dit is ook te 

vinden via het landelijk register Kinderopvang. 

www.kdv-deregenboog.nl 

www.landelijkregisterkinderopvang.nl   registratie nummer: 172645396 

  

http://www.kdv-deregenboog.nl/
http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/
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Visie van Chr. Kinderdagverblijf De Regenboog 
• Christelijk 

Wij zijn een Christelijk kinderdagverblijf en geven dit Christelijke karakter vorm door iedere 

dag te bidden en te danken bij de lunch. Ook hebben we per maand een thema over een 

verhaal uit de Bijbel. We leren over dit verhaal een bijpassend lied en maken een 

knutselwerkje. We zingen met de kinderen Christelijke kinderliedjes waarin de kinderen leren 

over wie God is en wat Hij doet. Ook schenken we extra aandacht aan de Christelijke 

feestdagen. Bij deze feestdagen vertellen we hen de passende Bijbelverhalen uit de 

Kinderbijbel (Kerst, Pasen, en Pinksteren) We vragen alle ouders, medewerkers en stagiaires 

respect te hebben voor ons Christelijk karakter.   

 

• Kleinschalig  

We zijn een klein kinderdagverblijf en hebben een vast team van zeven pedagogisch 

medewerkers. (Pm-ers) Er is één verticale groep dat betekent, één stamgroep die verticaal is 

opgebouwd met als voordeel dat kinderen, Pm-ers en ouders elkaar goed leren kennen.  Dat 

betekent dat er kinderen van 0-4 jaar in één groep zitten met maximaal 16 kinderen per dag. 

Doordat we voor elkaar invallen tijdens vakantie en ruil/vrije dagen is er een hecht team en 

zien kinderen altijd een bekend gezicht.  

 

• Spelend leren  

We staan voor spelenderwijs ontwikkelen en leren. Kinderen van deze leeftijd leren door te 

doen. Wij bieden een speel-leer-omgeving die deze jonge kinderen uitdaagt met rijke 

spelmaterialen/speelgoed passend bij deze leeftijdsfases. Ook passen de gekozen thema’s in 

de wereld van peuters. We bieden kinderen veel verschillende activiteiten aan waardoor 

ontwikkelingsgebieden spelenderwijs gestimuleerd worden. In een uitdagende omgeving en 

onder leiding van professionele, vaste leidsters spelen kinderen samen en doen zij nieuwe 

ervaringen op. We hebben speel en-leer materiaal voor alle leeftijdsfasen van de kinderen 

van ons kinderdagverblijf.  

 

 

 

 

 

Naast spel is ook de interactie tussen pedagogisch medewerker en het kind én de          

interactie tussen kinderen onderling van grote invloed op het leren van jonge kinderen.      

We volgen de kinderen in hun belevingswereld en interesse en geven de kinderen keuze in 

het kiezen van activiteiten of het vrij spel. De knutselactiviteit is altijd alleen voor         

diegene die het willen. Daarnaast zorgen wij voor een passend activiteitenaanbod,      

passend bij het ontwikkelingsniveau van het kind.       

 

 

 
 

 

Belangrijk blijft altijd dat jonge kinderen zich veilig voelen en genoeg  

tijd krijgen om in hun spel te komen. 
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2. Waar staan wij voor? 
 

Het pedagogische doel 
Het pedagogische doel van het kinderdagverblijf is: De kinderen veel ruimte, gelegenheid en 

materialen bieden om vrij te kunnen spelen. Ons uitgangspunt is dat kinderen zichzelf ontwikkelen 

door te spelen in een situatie waarin zij zich veilig voelen.   

Kinderen ontwikkelen zich volgens een natuurlijk proces, wanneer de omgeving prettig en vertrouwd 

is en wanneer een kind weet dat wij als PM-ers rekening houden met zijn karakter en behoeften.  

Wij stimuleren kinderen maar dwingen hen niet tot dingen die ze (nog) niet durven of kunnen. Ieder 

kind is uniek en mag zijn wie hij of zij is.   

  

Normen en waarden  
We geven de kinderen de normen en waarden mee vanuit de geloofsovertuiging van onze 

organisatie en normen en waarden uit onze samenleving. Dit doen we vooral door het geven van het 

goede voorbeeld. De leidsters laten de kinderen kennismaken met grenzen, normen en waarden. 

 

Je bent uniek  

Elkaar helpen  

Lief zijn voor elkaar 

 respect voor de anderen  

Op je beurt wachten 

 Delen en samenspelen 

 

Vaardigheden  

• Motorische vaardigheden  
 

Dit betekent dat we de ruimte voor hen hebben ingericht zodat de kinderen door te spelen en te 

bewegen de wereld om hen heen verkennen. We werken zowel aan de grove motoriek met het 

wandelen en buiten spelen maar ook houden we zo af en toe peutergym door de groepsruimte in te 

richten met obstakels zoals een tafel waar je onderdoor kunt kruipen en op het speelkleed te kruipen 

en van de glijbaan te glijden. Ook zijn er peuterfietsjes waar ze de hele dag op rond kunnen rijden. De 

fijne motoriek wordt spelenderwijs geleerd met het knutselen, kleien, samen bouwen met duplo, 

knippen en plakken. We proberen de activiteiten zoveel mogelijk af te wisselen zodat iedere leidster 

ook zijn of haar talent kan inzetten bij het organiseren van de activiteiten. De fijne motoriek oefenen 

we vooral met de oudste peuters, als de andere slapen zo na het eten is er tijd voor hen om 

bijvoorbeeld te leren knippen, tekenen. Als voorbereiding op de basisschool oefenen we met hen de 

fijne motoriek. Ook hebben we in de zomer een zandbak en een watertafel waar de motorische 

vaardigheden zoals scheppen en gieten kunnen worden geleerd.  
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• Cognitieve vaardigheden 

We werken op verschillenden momenten aan deze vaardigheden. Bijvoorbeeld tijdens de 

tafelmomenten voor te lezen en de kinderen mee te nemen tijdens het voorlezen door verder te 

vragen zodat kinderen kunnen begrijpen waarover we lezen, kunnen reageren met situaties doordat 

ze de verhalen herkennen. We lezen boeken die passen bij de leeftijd. Ook denken we bij deze 

vaardigheden aan het in activiteiten samen ontdekken. horen, zien ,voelen, proeven/ruiken. 

Kinderen ontdekken veel met deze zintuigen. Wat hoor je? Geluiden bij spelletjes en geluiden maken 

en benoemen.   

Voelen, we gebruiken bij het knutselen verschillende zachte en voelbare materialen denk aan 

watten, foampapier en karton. Zien, in boeken maar ook benoemen we wat we zien tijdens het 

wandelen. Proeven/ruiken. Dit komt aan bod doordat we verschillende soorten fruit aanbieden 

tijdens het fruitmoment. Ook eten we regelmatig iets anders dan een boterham tussen de middag 

om de kinderen zoveel mogelijk te laten proeven en ontdekken. Ook de allerkleinste ontdekken door 

te kruipen door de groepsruimte in de voor hen ingerichte hoeken en horen en zien van alles om hen 

heen gebeuren. Ook ontdekken en voelen ze met een activiteit zoals de handjes en voetjes verven en 

een afdruk maken op papier. Of het verven van een tekening met de vingertjes. 

• Taalvaardigheden  
Op de Regenboog staat het voorlezen hoog in ons beleid. We vinden het belangrijk de kinderen via 

boeken de wereld om hen heen laten ontdekken. Door boeken te lezen die passen bij hun leeftijd. 

Via boeken leren ze veel taalvaardigheden. Ook oefenen we via boeken verschillende woorden uit te 

spreken. Liedjes zingen komt bij de Regenboog ook ieder tafelmoment voorbij. Verder letten de 

pedagogisch werkers erop dat we duidelijk spreken. We leren de kinderen ook vragen te stellen in 

het spelen met de anderen of bij het vragen om hulp. Mag ik de pop? Wil je mij helpen? We 

verwoorden wat wij doen en we spreken afspraken uit. “Ik ga boterhammen smeren” Ook hebben 

we verschillende spelletjes op de groep waar we de taalvaardigheden stimuleren.  

• Creatieve vaardigheden  

We bieden de kinderen regelmatig een knutselactiviteit aan waarin de creatieve vaardigheden 

spelenderwijs worden geoefend. De knutselactiviteiten zijn altijd naar keuze het begint vaak met een 

kleine groep en daar sluiten en later nog een aantal bij aan. We knutselen altijd op kinderniveau wat 

past bij de leeftijd. We laten de kinderen zelf ontdekken en proberen. Zo plakken ze bij een werkje 

zelf een voorwerp op met lijm.  We vinden het belangrijk dat ieder kind dit met zijn of haar eigen 

keuze mag plakken en mag invullen. Zo zal het ene kind meer opplakken dan het andere en de een 

meer van de tekening inkleuren dan de ander. We kijken als leidsters mee en vinden het goed als het 

kind het naar zijn zin en heeft en het op zijn eigen manier heeft kunnen maken. Een kind van bijna 4 

zal het werkje op zijn manier maken en de jongste op de Regenboog  verven met hun vingertje zo af 

en toe ook een werkje mee. Maar dit is ook naar invulling van het moment. Als een dreumes zin 

heeft om ook iets te maken zal hij/zij dit laten merken en is er vaak een momentje ook voor hen om 

mee te knutselen. We proberen in de activiteiten zoveel mogelijk af te wisselen zodat er 

verschillende vaardigheden aan bod komen. Dit gaat altijd in goed overleg met de collega’s en is 

meestal passend bij het thema van die maand. 
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3. Beleid en de kinderen 
 

Samen spelen 
Kinderen worden begeleid in hun interacties tijdens het samen spelen, waarbij spelenderwijs sociale 

kennis en vaardigheden worden bijgebracht. We bieden verschillende groepsactiviteiten aan zoals 

het spelen van “varen in een boot”, “rijden in een bus”, met stoelen op een rij of boodschappen doen 

in een “winkel”. Zo spelen de pedagogisch medewerkers mee en stellen vragen tijdens het spelen.  

Door tijdens het vrij spelen de kinderen te begeleiden leren we hen relaties met anderen op te 

bouwen en te onderhouden. Het delen van speelgoed en samen een spel uitkiezen of activiteiten 

doen.   

Zo zorgen wij voor zowel momenten van vrij individueel spelen als spelen in groepsverband onder 

begeleiding van een Pm-er. Ook stimuleren we elkaar te helpen en naar elkaar te luisteren tijdens het 

spelen. Zo ontdekken de peuters hun eigen wil en de wil van de ander. In groepsverband een spel 

spelen om de sociale interactie te stimuleren met leeftijdsgenoten. We begeleiden ook het spelen 

met of in het bijzijn van andere baby’s en kinderen van andere leeftijden.   

We begeleiden het zelfstandig worden passend bij de leeftijdsfase. Door zelf te proberen leren we 

hen te oefenen en bij goed resultaat zie je dat een klein succes hen verder helpt en zo hen steeds een 

stapje verder helpt naar zelfredzaamheid. We stimuleren de zelfredzaamheid van deze oudste 

peuters door hen eerst zelf te laten proberen. Zelf hun jas en of schoenen aantrekken bijvoorbeeld. 

Als het niet lukt leren we hen hulp te vragen aan de ander of aan de PM-er. 

 

Vier-ogen beleid 
Op de Regenboog is er dagelijks toezicht van PM-ers en ouders omdat de deuren open zijn en ouders 

en collega’s in en uit kunnen lopen. Zo voldoen wij aan het vier-ogenbeleid. In de praktijk blijkt ook 

dat je niet langer dan enkele minuten alleen bent voordat er weer ouders aanwezig tijdens het eerste 

en laatste uur van onze openingstijden.  

 - we hebben babyfoons in de slaapkamers.  

- de verschoningsruimte is zichtbaar vanuit de groepsruimte.  

- Alle medewerkers staan ingeschreven in het landelijk register kinderopvang.  

- Ouders brengen en halen de kinderen gedurende de dag.   

 

Mentorkinderen  
Vanaf januari 2018 zijn alle kinderen verdeeld in groepen waarvan een PM-er de mentor is 

geworden. We kiezen de mentorkinderen op basis van de vaste gezichten en op basis van de 

werkdagen van de PM-ers. Zo ziet de mentor het kind regelmatig en kan het goed letten op de 

ontwikkeling van haar mentorkinderen. Er is een lijst met deze groepen en de daarbij behorende PM-

er als mentor van het kind. Deze lijst hangt in de berging en is zichtbaar voor alle ouders/verzorgers. 

Tijdens de wenochtend of wenmiddag vertellen wij aan ouder en kind wie de mentor van het kind is. 

Voor vragen kunnen ouders in principe bij alle PM-ers terecht maar vragen over de ontwikkeling van 

het kind kunnen gevraagd worden aan de mentor die ontwikkelingslijsten van ieder mentorkind 

bijhoudt. Ook zal er een 10-minuten gesprek worden aangeboden aan ouders na het invullen van 

deze ontwikkelingslijsten door de mentor van het kind.   
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De ontwikkelingslijsten worden in twee perioden per jaar ingevuld namelijk in april en oktober. We 

vragen in de nieuwsbrief aan alle ouders op aanvraag 10-minuten gesprek te houden. De 

ontwikkelingslijst van de oudste peuters wordt in de weken voor het afscheid van de Regenboog 

volledig ingevuld. Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor deze ontwikkelingslijsten van 

hun kind. Deze wordt na afscheid op ons kinderdagverblijf meegenomen en kan worden 

doorgegeven naar de basisschool en buitenschoolse opvang. 

Een vast gezicht is één van de pedagogisch medewerkers die aanwezig moet zijn als het kind 

aanwezig is. Als het kind aanwezig is, werkt er die dag minimaal één vast gezicht van het kind op de 

groep, zodat het kind minimaal één vertrouwd gezicht ziet.  Bij drie PM-ers op de groep, Mag het 

kind 3 PM-ers als maximaal vast gezicht. één van deze PM-ers moeten daarom de dag van het kind 

aanwezig zijn. Er kunnen meer pedagogisch medewerkers, al dan niet structureel, op de betreffende 

groep werken, naast deze vaste gezichten.  

 Moet de mentor één van de vaste gezichten van het kind zijn? De mentor hoeft niet één van de 

vaste gezichten van het kind te zijn, maar moet wel als pedagogisch medewerker werkzaam op de 

stamgroep of basisgroep van het kind. Omdat het essentieel is dat de mentor het kind echt kent.  

 

Het wenbeleid 
Ouders komen een keertje langs voor een informatie/intake gesprek bij ons op de Regenboog. We 

spreken tijdens dit intakegesprek een gratis wenochtend of middag af. (09.00-13.00 uur of 13.00-

17.00 uur) Bij een lange wachtlijst spreken we deze ochtend/ of middag op een later moment af. Een 

aantal weken voor aanvang opvang. Tijdens deze wenochtend vertellen we ouders en kind welke 

PM-er de mentor is. We zorgen dat het kind een van de vaste gezichten die dag ziet.   

 

Doorgaande ontwikkelingslijn 
PM-ers volgen de ontwikkeling van de kinderen en bieden zo nodig extra ondersteuning. Indien nodig 

worden kinderen doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. De 

ontwikkeling wordt op Chr. Kdv De Regenboog gevolgd via een ontwikkelingslijst. Iedere mentor 

houdt van haar mentor kinderen de ontwikkeling in de gaten en houdt dit bij op deze 

ontwikkelingslijsten. Er zijn verschillende ontwikkelingslijsten voor de verschillende 

leeftijdscategorieën. We bespreken tijdens breng en haal momenten al veel van deze opvallende 

ontwikkelingen en houden ouders op de hoogte.  De ontwikkelingslijsten worden in twee perioden 

per jaar ingevuld namelijk in april en oktober. Zo volgen we de ontwikkeling van alle kinderen op Chr. 

kdv De Regenboog. Deze ontwikkelingslijst van de oudste peuters wordt in de weken voor het 

afscheid van de Regenboog volledig ingevuld. Deze ontwikkelingslijst wordt dan meegegeven aan 

ouders/verzorgers en deze kan dan worden meegenomen naar de basisschool en BSO. Dit zijn ouders 

niet verplicht. Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijke voor deze ontwikkelingslijsten van hun 

kind. Na het invullen van deze lijsten zal er een 10-minuten gesprek worden aangeboden met de 

mentor van het kind.  De ontwikkelingslijsten zijn op aanvraag zichtbaar en worden zo nodig met 

ouders besproken.  
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4. Een dag op Chr. Kinderdagverblijf De Regenboog 

 

Openingstijden 
 

Onze openingstijden zijn van 7.30- 18.00. Voor afwijkende openingstijden en dagen waarop we 

gesloten zijn. Deze tijden/dagen vindt u onder hoofdstuk 5; afwijkende dagen. 

 

Dagprogramma  
De meeste kinderen worden gebracht tussen 7.30 uur en 9.00 uur. Er is dan gelegenheid tot vrij spel. 

Een aantal kinderen eet hun ontbijt op de Regenboog. Dit zijn de kinderen die vóór 8.30 op de 

Regenboog zijn. Zij mogen hun ontbijt aan tafel aan opeten voor het spelen kan beginnen. De 

kinderen genieten van dit vrij spel en langzaam komen de andere kinderen van de hele groep erbij. 

Wij vinden oudercontact heel belangrijk daarom wordt daar bij het brengen al veel aandacht aan 

besteed.  De ouder kan overdragen hoe het kind heeft geslapen, mededelingen, wijzigingen in 

voeding of slapen, hoe het zich voelt enz. We hebben een zwaairaam op het kinderdagverblijf en de 

kinderen mogen op de lage banken voor het raam staan om te zwaaien. De meeste kinderen vinden 

dit erg leuk. Het afscheidsritueel van zwaaien bij het raam helpt bij het afscheid tussen kinderen en 

ouders.  

Om 8.45 uur komt er een leidster bij. Meestal is het dan om 9.00 wel tijd voor een activiteit. De 

groep is vol, de concentratie bij het vrij spelen is weg. Peuters hebben dan wel zin in een nieuwe 

uitdaging. De activiteiten van 9.00 uur kunnen bijvoorbeeld zijn: ▪ puzzelen ▪ knutselen ▪ verven ▪ of 

een spel-groepsactiviteit  

Om 9.30 uur spelen de kinderen nog even vrij. Ze kunnen zich dan nog even uitleven op de fietsen, 

glijbaan, poppenhoek voordat we om ongeveer 10.00 uur aan tafel gaan.   

Voordat we aan de tafel gaan hebben we een toiletronde met de grote kinderen. We nemen ze in 

tweetallen mee omdat we twee kleine wc’s hebben in de verschoningsruimte. Ook is er zo aandacht 

voor de zindelijkheidstraining bij de kinderen die oefenen om naar de wc te gaan.   

Zo leren ze naast het naar de wc gaan ook van de ander die al heeft geleerd om naar de wc te gaan. 

En zien ze hoe de ander handen wast en afdroogt. In tweetallen voorkomen ook we het lange 

wachten bij de wc op de ander. En is er aandacht voor het kind en een moment om de sticker na 

afloop te kunnen plakken op zijn/haar wc kaart op de wc-deur. Als de kaart vol is en het naar de wc 

gaan goed lukt, ontvangt het kind zijn wc diploma.  

Het eten en drinken aan de tafel is voor ons een belangrijk moment.  We drinken roosvicee en eten 

een soepstengel of kaakje. Als iedereen alles op heeft (we wachten op elkaar) gaan we liedjes zingen 

en een prentenboek voorlezen.   

Rond 11.00 gaan we het liefst naar buiten. We wandelen of spelen in de tuin. Maar als dit echt niet 

lukt doen we een activiteit passend bij de dag of bij het thema.   

Om 11.30 worden de kinderen verschoond en gaan de kinderen naar de wc en is er weer de 

aandacht voor de zindelijkheidstraining.   

Om 12.00 uur lunchen we met elkaar. Dit is een gezellig tafelmoment waarin we samen eten met 

PM’ers en de kinderen. We eten meestal brood. Eerste boterham is er keuze uit verschillende 

soorten hartig beleg en tweede boterham is er keuze uit 2of 3 soorten ‘zoet beleg’.  
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Ook is er vaak een keuze voor een cracker of plakje ontbijtkoek. Kinderen kiezen zelf hun beleg uit. 

Zo leren zij aangeven wat ze wel en niet willen eten. Regelmatig proeven we ook andere maaltijden. 

Bijvoorbeeld pannenkoeken, poffertjes, broodjes knakworst of broodje hamburger. Dit is om 

verschillende soorten eten te proeven en ontdekken. Samen eten geeft plezier.  We volgen hierin de 

opvoeding van de ouders.  

Tijdens het intakegesprek kunnen ouders aangeven wat zijn/haar kind mag eten en wat (liever) niet. 

Zo kan het zijn dat een kind vanwege een allergie of geloofsovertuiging een bepaalde maaltijd niet 

mag eten.  

Dit word goed doorgegeven aan alle PM-ers en stagiaires en staat ook duidelijk beschreven in ons 

eetschema op het keukenkastje. Dit eetschema is vooral bedoeld voor het beschrijven van de 

voeding van baby’s waarin staat vermeld wat de baby’s op een dag mogen. Ook kun je de hoeveel 

flessen zien die klaargemaakt moeten worden. Op dit schema staat ook vermeld als een kind een 

bepaalde maaltijd niet mag.  

Om 12.45 uur gaan de peuters slapen. We brengen alle kinderen naar ‘hun’ bed. We werken via een 

beddenschema waarin we de kinderen allen een eigen bed hebben aangewezen zodat als ze 

meerdere dagen komen niet steeds in een ander bed hoeven te wennen.   

Ondertussen zijn er ook nog wat kinderen wakker. Zij spelen vrij totdat wij de ruimte hebben 

schoongemaakt, de toiletten hebben schoongemaakt en de afwas hebben verzameld in de 

vaatwasser. Dan doen wij een activiteit met deze kinderen. Zo gaat er even wat extra aandacht uit 

naar deze peuters en baby's die wakker zijn.  

Om 14.45 uur is iedereen meestal wakker en na het plassen en verschonen gaan we weer aan de 

tafel. We wachten tot iedereen wakker is voordat we aan tafel gaan, dus ook nu is het wel eens wat 

later. We zijn flexibel in de tijden, passen deze aan aan het moment. We kijken wel op de klok maar 

niet op de minuut. Net als thuis kan er wel eens iets tussen komen en kost het ene meer tijd dan 

verwacht. In grote lijnen volgen we dit dagschema maar we kijken in het belang van de kinderen naar 

de tijden wat er voorrang moet hebben.  

Om 16.00 uur is er weer tijd voor vrij spel, met mooi weer gaan we ook nu nog even naar buiten. 

Veel kinderen worden al opgehaald. Ook nu wordt er met zorg en aandacht aan iedere ouder verslag 

gedaan van het verloop van de dag en hoe hun kind zich daarin bevond.   

Wij bieden de mogelijkheid aan kinderen tot 2 jaar om te eten op het kinderdagverblijf.   (Een 

groentepotje of verse groente) Kinderen nemen dit zelf mee van thuis. We eten om 16.45 uur. We 

zijn tot 18.00 uur open en dan kan het zijn dat het kind te moe is om na een dag vol 

Regenboogavonturen thuis te eten. Hierna mogen de kinderen nog vrij spelen tot alle kinderen zijn 

opgehaald. Langzaam worden de ruimten al opgeruimd en ingericht voor de volgende dag. De laatste 

kinderen worden opgehaald en daarna sluiten wij de deur rond 18.00 uur.  

Verzorging van baby’s 
Aan de ouders wordt gevraagd om bij de aanvang een schema mee te geven over hoe en wanneer de 

baby slaapt, voedingstijden en andere bijzonderheden. Wij houden het schema aan dat de ouders 

aangeven en vragen hen eventuele aanpassingen aan ons door te geven. Naast veel rustmomenten 

die kleine baby's nodig hebben. Doen ook zij mee met onze activiteiten. We verven met voetjes en 

handjes, laten het kind kennismaken met muziek en bewegende materialen.,  
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We hebben een hoge box. De kinderen hebben daardoor een grote veiligheid voor liefhebbende 

peuters die graag speelgoed aan de baby's geven. In de box ligt geen speelgoed waar je op kunt 

staan. Zo kunnen baby’s niet uit de box vallen. Ze kunnen genieten van de bewegingen om hen heen.  

Ze kijken er vanaf hun hoogte graag naar. Er zijn ook enkele wipstoeltjes aanwezig. En een grond box 

waar ze veilig de ruimte kunnen ontdekken maar niet worden omver gelopen door de oudere 

peuters.  

Maar ook andersom kunnen de peuters bouwwerken maken zonder dat de kleinere de bouwwerken 

omver gooien of afbreken. In bed slapen baby's altijd met een slaapzak.  

Baby's verblijven niet langer dan een halfuur/drie kwartier in een wipstoel.  Dit is om beschadiging de 

rug/wervels tegen te gaan. Regelmatig afwisselen in de verschillende houdingen.  Baby's worden bij 

ons al snel betrokken bij de maaltijden en tussendoortjes. Ze worden er dan in wipstoel of 

kinderstoel bijgezet aan tafel om de groepssfeer mee te maken. Samen eten, samen zingen en 

boeken lezen. We hebben op ons kinderdagverblijf een hoge box en een grond box waar de kleinere 

kunnen spelen. Zo zijn er gezellig ‘bij’ in de groepsruimte.  

Op een dag volgen de baby`s hun eigen schema. Wij houden zoveel mogelijk dezelfde tijden aan als 

thuis met flessen/slapen/spelen. Ouders vragen we deze schema’s aan ons door te geven en zo 

kunnen we in overleg de dag invullen en kiezen we de invulling van het slaap en eetschema altijd in 

overleg met de ouders van baby’s  

Slapen 
Onze voorkeur gaat uit naar het slapen in onze slaapkamers in onze bedden. Baby’s die na een 

wandeling in de wagen in slaap zijn gevallen laten we slapen in de wagenbak van de kinderwagen 

onder toezicht. Dit betekent dat we de afspraak hebben de kinderwagen waar een baby in slaapt 

altijd in het zicht zetten van een PM-er, in de groepsruimte. Alleen op tijden dat de andere peuters 

slapen kan het voorkomen dat de baby onverwachts eerder wil slapen en er dan geen 

bed/slaapkamer beschikbaar is. We hebben de afspraak dat slapen in een kinderwagen alleen mag 

met toestemming van ouders. 
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Maaltijden en tussendoortjes 
Er zijn een aantal kinderen die als een van de eerste om 7.30 starten op de Regenboog deze eerste 

kinderen mogen hun ontbijt aan tafel opeten voor het spelen kan beginnen. Om 10.00 uur drinken de 

kinderen roosvicee en een koekje. Koekjes kunnen variëren, soms speculaasjes, biscuitjes of lange 

vingers. PM-ers drinken ook op dit moment koffie of thee.  

Om 12.00 lunch. Boterhammen worden aan tafel klaargemaakt, in kleine stukjes gesneden. 

Regelmatig laten we de kinderen de eerste boter zelf met boter smeren om de zelfredzaamheid te 

stimuleren. Eerst eten we een "hartige" boterham met worst/ kaas/ smeerworst/smeerkaas en 

daarna mogen de kinderen een boterham met pasta/pindakaas/hagelslag/appelstroop. De tweede 

boterhammen zijn meestal dubbelgevouwen. Kinderen kiezen geheel op eigen wijze hun beleg uit. Zo 

leren zij ook aangeven wat ze wel en niet willen eten.   

Een keer per week proberen we iets anders te eten, bijvoorbeeld macaroni, nasi , tosti, knakworstjes 

op bolletjes, poffertjes of pannenkoeken. We wisselen dit natuurlijk af voor wat betreft de dag dat 

we dit doen.   

Na het eten drinken we melk, halfvolle melk. Baby's drinken hun eigen melk en kinderen die geen 

melk drinken nemen van thuis karnemelk of yokidrink mee. Onze voorkeur gaat uit naar melk of 

water na de lunch.  

Om 14.00 uur drinken de PM-ers een kopje thee. We bieden de kinderen dan een beker water aan. 

Water mogen de kinderen de hele dag.  We vragen(zeker op warme zomerse dagen) regelmatig wie 

er een beker water wil.   

We bieden het water dan op meerdere momenten aan buiten de tafelmomenten bijvoorbeeld na het 

wandelen of buiten spelen en een extra keer in de middag rond de ophaaltijden.  

+-15.00 uur we gaan weer allemaal aan tafel en drinken opnieuw drinken we roosvicee. Hierna 

krijgen de kinderen in een schaaltje verschillende stukken fruit. Meestal eten we appel en banaan dat 

in kleine stukjes is gesneden. Maar we eten ook regelmatig een van de andere soorten fruit als 

afwisseling naast de banaan en appel. Denk aan druiven, mandarijnen kiwi’s en sinaasappels. In de 

zomermaanden eten we vaak aardbeien of meloen. Fruit eten gaat hoe dan ook dagelijks door, als 

het om een reden (trakteren) 's middags niet lukt doen we het in de ochtend, of iedereen krijgt naast 

de traktatie ook een stukje fruit.  

16.45 uur mogen kinderen tot 2 jaar die na 17.00 worden opgehaald van thuis een groentepotje of 

verse groente eten. Deze kinderen hebben dan ook soms ook nog een toetje voor na de groenten.  

Bij ons kinderdagverblijf houden we graag rekening met eventuele diëten of allergieën van kinderen. 

Ouders zijn verantwoordelijk om de PM-ers op de hoogte te brengen van diëten, allergieën of 

wensen m.b.t. de voeding van het kind. Deze wensen en bijzonderheden worden besproken tijdens 

het intakegesprek en beschreven op het inschrijfformulier. Mocht er bij een kind kan zijn op en erge 

allergische reactie op bepaalde voeding, dan zijn ouders verantwoordelijk om stap voor stap door te 

geven hoe er in zo een situatie gehandeld moet worden. Mocht er verder speciale voeding of 

voedingswensen zijn, vragen wij u dit van thuis mee te nemen. 
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In- en rondom en kinderdagverblijf 
De buitenspeelplaats heeft kunstgras en tegels een speelhuisje en een glijbaan. Ook zijn er twee 

wipkippen geplaatst. In de zomer is er ook een zandbak. In de schuur staat een bolderkar een 

tweelingwagen en veel fietsjes en buitenspeelgoed. We hebben een zand en water tafel waar we in 

de zomer ook vaak mee spelen. We hebben een aantal picknicktafels en een speel/picknickkleed. 

Onder de partytent kunnen we ook buiten eten aan de picknicktafels. 

De kinderen spelen nooit buiten zonder toezicht van 1 of meerdere PM-ers. Als we buiten gaan 

spelen loopt er altijd een PM-er mee naar buiten. Zij controleert het hek en pakt het speelgoed / de 

bolder/kinderwagens die gebruikt gaan worden. Buiten spelen vinden de kinderen heel fijn. Ons 

beleid is om dit zo mogelijk dagelijks te doen. We gaan uit van het ontdekken van de kinderen en 

mogen buiten wat afstand nemen om hen zo veel mogelijk zelf te laten spelen, fantasie te 

ontwikkelen. Buiten blijkt er ook altijd veel minder sprake van strijd onderling of strijd om speelgoed, 

kinderen hebben daar meer de ruimte dan binnen en genieten daar zichtbaar van. 

Buiten het hek is altijd onder toezicht van een vaste PM-er. We hebben een grote bolderwagen 

waarin 6 kleinere kinderen vastzitten. Als er nog kinderen naast lopen gaat er nog een PMer/stagiaire 

mee.  

Donderdag is er een kleine markt in het dorp, regelmatig proberen we hier met de kinderen naar toe 

te gaan. We wandelen veel in de buurt, houden de kinderen altijd dichtbij ons, altijd binnen ons 

gezichtsveld.  

 

In de speeltuin houden we altijd toezicht, tellen de kinderen voortdurend en stimuleren daar tot 

spelen als kinderen daar moeite mee hebben. We helpen kinderen bij de glijbaan. Hier kun je dus 

alleen naar toe met meerdere PM-ers. Uitstapjes buiten het dorp vinden alleen in de zomervakantie 

plaatst als er 5 of minder kinderen aanwezig zijn. Kinderen kunnen meegenomen worden in een auto 

of op de fiets, hierbij moet altijd gedacht worden aan een goede en veilige zitplaats/stoeltje voor de 

kinderen. Ouders worden hierover altijd eerst geïnformeerd. 

 

Ziekte 
Als een kind ziek is/wordt wil je als kind natuurlijk het liefst thuis zijn. Dat geldt net als voor 

volwassenen ook voor kinderen. Wij kijken naar een aantal signalen om te bepalen of het kind ziek is; 

1. Gedrag van het kind   (hangerig, slaperig, geen zin in spelen, overgeven, diarree, pijnklachten.)  

2. Klachten van het kind (pijnklachten, vermoeidheid of veel huilen)  

3. Uiterlijke kenmerken (Vlekjes, blaasjes, bulten)  

4. Temperatuur.   

We meten met een thermometer op het voorhoofd.  Alleen indien nodig meten we anaal de 

temperatuur van het kind. Tot 38.5 spreken we van verhoging. Boven de 38.5 Celsius spreken we van 

koorts.  

 We overleggen het graag met de ouders. Bij een snel verslechterend beeld, aanhoudende koorts of 

(kinder)ziektes waardoor het kind de opvang niet mag bezoeken, of als het zieke kind teveel vraagt 

binnen. Als wij de zorg die nodig is als PM-er niet kunnen verlenen. Bellen wij met de vraag of ouders 

het kind kunnen ophalen  
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We volgen de Richtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid   “Informatie over 

ziektebeelden voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang’ met daarin 

informatie over ziektebeelden/kinderziekten.  En de richtlijnen KIDDI-app: In de KIDDI-app is 

eenvoudig informatie te vinden over infectieziekten, hygiëne en wanneer er contact opgenomen 

moet worden met de GGD.   

 

Als u kind een van de kinderziekten heeft BEL dan altijd even naar ons op. Zo kunnen we andere 

ouders op tijd inlichten bij een uitbraak van een kinderziekte en overleggen of het kind naar de 

Regenboog kan komen. Bij grote zorgen rondom de gezondheid van een kind zullen wij na overleg 

met de ouders zelf naar de huisarts in het dorp bellen. De veiligheid en gezondheid van het kind en 

de andere kinderen staan centraal. Onze PM-ers zijn in het bezit van een geldig EHBO-voor kinderen 

en baby’s. Als het kind nog speelt en verder geen ‘extra’ zorg nodig heeft zullen we ouders op de 

hoogte houden maar kan het kind op de Regenboog blijven. We kijken iedere situatie naar het kind 

zelf en overleggen wat de ouders willen en kunnen doen. 
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5. Afwijkende Dagen op Chr. Kinderdagverblijf De Regenboog  
 

Afwijkende openingstijden/gesloten 

Op oudejaarsdag sluiten wij om 17.00. Wij zijn gesloten op 1e en 2e kerstdag, nieuwjaarsdag,  

2e paasdag, 2e pinksterdag, Hemelvaartsdag, vrijdag na Hemelvaartsdag, koningsdag en 5 mei in 

lustrumjaren.  

Breng en ophaaltijden 

U kunt uw kind(-eren) gedurende de gehele dag brengen en ophalen. Wel vragen we het kind het 

liefst vóór ons tafelmoment van 10.00 te brengen zodat het mee kan draaien met ons 

dagprogramma  

Uw kind ophalen tijdens de lunch is niet mogelijk. We vragen altijd of u het kind voor of na lunch wilt 

ophalen. Tussen 12.00 - 13.00 uur lunchen wij. 

U kunt uw kind(-eren) dan niet ophalen om de rust tijdens de lunch te behouden. 

Zoals ook vermeld op het inschrijfformulier dienen wij vooraf te worden geïnformeerd indien iemand 

anders uw kind ophaalt. Wij mogen het kind anders niet mee laten gaan.  

 

Open dag 
Ieder jaar is er een Open Dag op De Regenboog. Deze worden georganiseerd door de PM-ers samen 

met de oudercommissie.  

We proberen een datum te plannen waarbij zoveel mogelijk/ PM’ers/kinderen/oudercommissieleden 

erbij kunnen zijn op deze dag. De Open Dag wordt op een zaterdagochtend gehouden. Ouders, Opa’s 

Oma’s en andere geïnteresseerde kunnen dan een kijkje nemen op ons kinderdagverblijf. 

 

Ouderavonden  
Ook organiseert het kinderdagverblijf in samenwerking met de oudercommissie als er een gekozen 

onderwerp is een ouderavond. Het thema van een ouderavond bepaalt de oudercommissie na een 

peiling in de commissie of bij andere ouders. Naast het leerzame van deze avonden is het ook goed 

voor het onderling contact van de ouders. Maanden van tevoren worden vergaderingen gepland om 

deze avond of dag te organiseren. Alle ouders worden erbij betrokken door hen uit te nodigen voor 

de open dag of informatieouderavonden die in De Regenboog worden gehouden. Dit is ook om de 

onderlinge "band" tussen ouders te versterken en om elkaar op een andere manier te ontmoeten en 

ervaringen uit te wisselen. 
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Verjaardagen  
Een verjaardag wordt uitgebreid gevierd op De Regenboog. Er worden slingers opgehangen, er is een 

houten verjaardagstaart en er wordt voor het kind een feestelijke verjaardagsmuts gemaakt. De 

kinderen die jarig zijn (geweest) mogen trakteren. Er zijn kleine kadootjes voor alle leeftijden in een 

mand en het kind mag zelf kiezen welk cadeau hij/zij wil voor zijn/haar verjaardag. Aan de ouders 

wordt gevraagd om bij voorkeur een kleine traktatie te trakteren wat het kind graag lust. Hierbij kan 

gedacht worden aan rozijntjes een koekje of een snoepje. We hebben geen regel voor gezonde 

traktaties. Maar vragen om een kleine traktatie bij voorkeur wat het kind zelf graag lust. Rozijnen, 

koekjes of fruit. Aangeraden wordt om iets te trakteren wat meteen opgegeten kan worden. 

Een kind dat vier jaar is geworden verlaat ons kinderdagverblijf. Eventuele verlenging in de maand 

van de verjaardag kan, mits er plaats is. Wanneer het kind in de maand voor of tijdens de 

zomervakantie 4 jaar wordt, is het mogelijk dat hij/zij tot het begin van het nieuwe schooljaar blijft, 

mits er plek is. Overleg dit tijdig met de eigenaresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ruilen van dagen 
Wij hebben op sommige dagen een plekje vrij, dit kan zijn doordat een kind die dag afwezig is of 

omdat de groep niet helemaal vol is. (MAX. 16 KINDEREN) Na goed overleg met een van de PM-ers 

kunnen wij het mogelijk maken dat u kunt ruilen van dag. Dit kan alleen als er ruimte en voldoende 

personeel is.  Het ruilen van een dag kan alléén in dezelfde week.  

Ook is het mogelijk om uw kind een dag extra te brengen. Dit kan uiteraard ook alleen weer in goed 

overleg en als er voldoende ruimte en personeel is. Als uw kind een dag of een paar uur extra komt, 

brengen wij het tarief van de flexuren in rekening. 
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6. Ouderbeleid  
 

Klachtenprocedure  
Stap 1: NAAR PM-ER/EIGENARESSE  

De eerste stap is met een klacht naar de leidsters toegaan. Aangezien wij een kleinschalig 

kinderdagverblijf zijn en daarom hele "korte lijnen" hebben en de eigenaresse fulltime op de groep 

staat is er een vertrouwensband tussen ouders en PM-ers. Er is bij ouders, mede gezien onze 

flexibele instelling absoluut geen schroom om met een klacht naar ons toe te komen. Er zijn de 

afgelopen jaren geen onoverkomelijke problemen geweest en we zijn zo nodig in goed overleg tot 

oplossingen gekomen.  

Stap 2: NAAR DE OUDERCOMMISSIE  

De oudercommissie heeft zich beschikbaar gesteld om klachten te behandelen wanneer leidsters en 

ouders er niet uitkomen.  De commissie staat geheel open en wil klachten objectief behandelen. 

Onze oudercommissie heeft een eigen emailadres en staat open voor vragen/klachten over de 

kinderopvang.  

Stap 3 GESCHILLENCOMMISSIE  

Christelijk kinderdagverblijf De Regenboog is aangesloten bij de geschillencommissie 

 

Geschillencommissie 
Christelijk kinderdagverblijf de Regenboog is lid van de geschillencommissie. Hier leest u welke 

klachten deze Geschillencommissie heeft behandeld en welke uitspraken zij heeft gedaan. 

Bijvoorbeeld klachten over:  

• De afnemende kwaliteit van de opvang  

• het wijzigen van de openingstijden door de ondernemer en waar extra voor moet  worden betaald 

• Te betalen annuleringskosten, terwijl er ruim van te voren is geannuleerd  

• De vele wisselingen in personeel  

• De verzorging van uw kind  

• Als oudercommissie het niet eens is met een (voorgenomen) besluit van de ondernemer of andere 

zaken die niet goed gaan in deze kinderopvang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
19 

Oudercommissie 
De oudercommissie van Chr. Kinderdagverblijf De Regenboog vergadert ongeveer vier keer per jaar. 

Ieder jaar is er een Open Dag en/of een ouderavond op het kinderdagverblijf die georganiseerd 

wordt door de PM-ers, samen met de oudercommissie. De telefoonnummers van de leden van de 

oudercommissie zijn bij alle andere ouders bekend, er is ook een oudercommissie-app met 

toestemming aangemaakt voor deze ouders. Zo kunnen zij in deze groepsapp gemakkelijk 

overleggen.  

 Het spreekt vanzelf dat wanneer een kind vier wordt zijn / haar ouder de betrokkenheid bij het 

kinderdagverblijf verliest en dan ook geen deel meer neemt aan de oudercommissie. De 

oudercommissie heeft geheimhoudingsplicht en zijn daar allen van op de hoogte.  

We hebben een reglement voor deze oudercommissie en zij hebben adviesrecht over lopende zaken 

op De Regenboog. Hier wordt ook regelmatig gebruik van gemaakt. Ouders worden betrokken bij 

veranderingen in het beleid en op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen in de 

kinderopvang. Oudercommissie wordt ingelicht tijdens een vergadering over de nieuwe wetten 

kinderopvang en hoe we ons beleid daarop aanpassen.  

 - De oudercommissie heeft het recht om (on)gevraagd te adviseren over: 

   -de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, pedagogisch beleid (m.b.t de kwaliteit van het    

    personeel, de groepsbezetting en het ped.beleid )  

   - Het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid.  

  -de openingstijden  

  - vaststelling en wijzigingen klachtenregeling  

  - wijzigingen van de prijs van de kinderopvang  

 Voorzitter oudercommissie: Annemiek  

oudercommissie.kdvderegenboog@outlook.com  

De oudercommissie is voor ons belangrijk. Zij helpen ons bij het zoeken naar nieuwe ideeën  en 

ontwikkelingen in de kinderopvang. Ook helpen ze ons bij het organiseren van Ouderavonden, Open 

dagen en feesten.   

 Een oudercommissie heeft als belangrijkste taak het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de 

opvang. Dat kan door gevraagd en ongevraagd advies aan de eigenaresse te geven vanuit een 

wettelijke adviesrecht van de oudercommissie. 
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Contact met ouders 
• Intakegesprek  

Na telefonisch contact met de nieuwe ouder maken we een afspraak voor een intake 

gesprek. We proberen dit te plannen om 10.00 uur en 15.30 uur.  Tijdens dit gesprek komen 

de volgende punten aan de orde: ▪ Opvangdagen/ contracturen ▪ De contracturen en het 

uurtarief ▪ Christelijke karakter ▪ Verticale groep ▪ Visie  ▪ Het wenbeleid ▪ Het dagritme ▪ 

Pedagogisch beleidsplan -website ▪ Ontwikkelingslijsten  ▪ Mentorschap ▪ 

Activiteiten/thema’s ▪ Oudercommissie ▪ Rondleiding (groepsruimte, slaapkamers, 

buitenspeelplaats) Na afloop van dit gesprek geven wij een inschrijfformulier mee waar we 

ook nog iets over de inhoud zeggen.   

 

• Informatieboekje  

We maken gebruik van een informatieboekje waarin het dagritme en alle informatie staat 

voor ouders. Ook staat daarin een lijstje vermeld wat ouders meegeven aan een kind voor 

een dag Regenboog. We mailen deze na afloop van een intakegesprek.  

 

• Website  

De website is vooral bedoeld voor informatie over ons kinderdagverblijf. Er staan ook 

verschillende documenten op die ouders kunnen downloaden zoals het informatieboekje, 

het laatste Inspectierapport en ons inschrijfformulier. Op de foto’s van de website zijn alle 

kinderen onherkenbaar dit i.v.m. de privacy van de kinderen die we zoveel mogelijk willen 

beschermen. Ook kunnen (nieuwe) ouders daar via het contactformulier ons mailen met 

vragen. www.kdv-deregenboog.nl  

 

• Facebook  

Chr. kdv De Regenboog heeft ook een facebookpagina. Daar staat een link naar de website. 

Verder is deze pagina vooral bedoeld voor informatie. We vermelden ons nieuwe thema of 

belangrijk nieuws maar we zijn niet erg actief via facebook met de reden dat we de privacy 

van ons kdv en de kinderen willen beschermen.  

  

• Whiteboard  

Op het whiteboard in de hal kunt u bij binnenkomst en bij het weggaan lezen wat we zoal 

doen aan activiteiten. Ook ziet u daar de aanwezige PM-ers van die dag aan een herkenbare 

foto van de PM-ers die deze dag werken. Op dit bord in de hal worden ook belangrijke 

nieuwtjes en mededelingen vermeld.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kdv-deregenboog.nl/
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• E-mail  

De Regenboog heeft een eigen e-mail adres: kdvderegenboog@outlook.com Via deze mail 

versturen wij met toestemming foto’s of sturen wij informatie. Ouders mogen ook vragen 

naar dit adres sturen. Wij zullen dan proberen om ze zo snel mogelijk te beantwoorden.  De 

eigenaresse heeft een eigen email voor nieuwe aanmeldingen en vragen over de wachtlijst 

en andere vragen gericht aan de eigenaresse. kdv.oudalblas@outlook.com  

  

• Nieuwsbrief  

Iedere maand sturen we een nieuwsbrief met daarin het nieuws van die maand. We 

vertellen ons nieuwe thema. In deze nieuwsbrief delen nieuwe regels en wetten. Ook 

herhalen we regels van ons kinderdagverblijf zo nodig. Vertellen ouders over veranderingen 

op de Regenboog of veranderingen in het personeelsrooster.  

  

• Oudergesprekken /overdracht  

De gesprekken bij het brengen en ophalen vinden wij een van de belangrijkste 

informatiemomenten over de ontwikkeling en opvoeding van het kind. We besteden veel tijd 

en aandacht aan de oudergesprekken in de ochtend en de avond en blijven zo goed op de 

hoogte. Aan het einde van de dag nemen de tijd om te vertellen hoe de dag is gegaan en 

welke activiteiten er die dag voorbij zijn gekomen. Ook vertellen wij de belangrijkste dingen 

aan de andere PM-ers of we schrijven dat in ons overdracht schrift. Zodat we allen op de 

hoogte zijn van de ontwikkeling van de kinderen. Zo weten alle PM-ers wijzigingen in slaap of 

eetschema van uw kind. 

 

 

  



 
22 

7. Pedagogisch Medewerkers 
Het team van PM’ers op Chr. Kinderdagverblijf De Regenboog zijn: 

• Gerdine ; Beleidsmedewerker en Pedagogische Coach 

• Rosanne ; Stagecoördinator 

• Simone 

• Els 

• Priscilla 

• Wieneke 

• Jantine  

Beleidsmedewerker en Ped. Coach. 

Vanaf 1 januari 2019 werken we met een Beleidsmedewerker en Pedagogisch coach. 

Bij ons is dat Gerdine van Drongelen. 

Zij kijkt mee met de PM-ers en geeft hen coaching. Als beleidsmedewerker denkt ze 

mee over ons beleid en herschrijft indien nodig ons beleidsplan. Op een 

teamvergadering hoort zij de knelpunten of vragen over het begeleiden van kinderen. 

Zo kan ze vanuit haar opleiding HBO Pedagogiek met als minor Coaching de PM-ers 

begeleiden en ons de juiste manieren van begeleiden meegeven. 

Ieder jaar stelt zij samen met Jantine een opleiding en coaching-document op waarin 

het aantal uren per PM-er is vastgesteld. Iedere PM-er heeft recht op jaarlijkse 

coaching. 

Tijdens werkdagen kijkt Gerdine mee naar de PM-ers en bespreek hun begeleiden en 

opvoedkeuze ’s en gaan samen in gesprek. Zo worden de kwaliteiten besproken van 

iedere PM-er en ook komen er leerdoelen, uitdagingen naar voren. Er zijn veel 

verschillende manieren van het begeleiden van kinderen en we willen op Chr. Kdv De 

Regenboog de kinderen vooral spelenderwijs nieuwe vaardigheden leren en ons 

pedagogisch doel nastreven. 

>Het pedagogische doel 

Het pedagogische doel van het kinderdagverblijf is: De kinderen veel ruimte, 

gelegenheid en materialen bieden om vrij te kunnen spelen. Ons uitgangspunt is dat 

kinderen zichzelf ontwikkelen door te spelen in een situatie waarin zij zich veilig 

voelen. 

 

Beroepskracht- Kind -Ratio (BKR) 
Op De Regenboog hanteren wij de beleidsregels van het BKR ratio zoals ze zijn vastgesteld. We 

volgen de beroepskrachtsratio zoals beschreven staat op www.1ratio.nl 

 

 

 

  

http://www.1ratio.nl/
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Dagopvang 
Het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten in relatie tot het aantal aanwezige kinderen in een 
stamgroep of peuterspeelzaalgroep wordt bepaald op basis van tabel 1 en onderstaande aanvullende 
rekenregels. De tabel en de rekenregels worden toegepast in de volgorde waarin zij onderstaand zijn 
opgenomen. De voorwaarden met betrekking tot de maximale grootte van een stamgroep of 
peuterspeelzaalgroep zijn in tabel 1 verwerkt. 

Tabel 1. Berekening van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en de maximale 
groepsgrootte bij groepen in de dagopvang en het peuterspeelzaalwerk 

 

1 Waarvan maximaal acht kinderen van 0 tot 1 jaar. 
2 Waarvan maximaal drie kinderen van 0 tot 1 jaar. 
3 Waarvan maximaal vijf kinderen van 0 tot 1 jaar. 
4 Waarvan maximaal vier kinderen van 0 tot 1 jaar. 
 

Rekenregels BKR 
1. Indien in een stamgroep een kind van 0 tot 1 jaar aanwezig is, wordt naast tabel 1 tevens de 
hiernavolgende rekenformule toegepast. Indien Z een getal oplevert dat groter is dan het op grond 
van tabel 1 benodigde minimaal aantal in te zetten beroepskrachten, wordt het op grond van tabel 1 
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten verhoogd tot Z. De rekenformule luidt als volgt: 

• Z = (A + ((B +C + D) / 1,2)), afgerond naar boven. 
• A = aantal kinderen van 0 tot 1 jaar / 3. 
• B = aantal kinderen van 1 tot 2 jaar / 5. 
• C = aantal kinderen van 2 tot 3 jaar / 6. 
• D = aantal kinderen van 3 tot 4 jaar / 8. 

2. In een situatie waarin het toevoegen van 1 kind leidt tot een op grond van tabel 1 en rekenregel 1 
kleiner aantal benodigde beroepskrachten, wordt het aantal benodigde beroepskrachten met 1 
verhoogd. 
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Verlof  
We houden rekening met kortdurig verlof, en langdurig verlof. Bij ziekte en vakantie vallen de PM-ers 

voor elkaar in. Zo proberen we zoveel mogelijk met bekende gezichten op de groep te staan. Dit is 

prettig voor alle kinderen en voor de ouders.. Ook werken we met een vaste invalkracht, zodat deze 

persoon ook bekend is bij kinderen en ouders.  

 

Pauzes  

We zijn geopend van 7.30-18.00. Één PM-er start de dag om 7.30. Deze PM-er wijkt het eerste 

halfuur niet af omdat vele kinderen later gebracht worden. De kinderen komen allemaal hun eigen 

contracturen. Ouders beslissen zelf welke tijden het kind wordt ingeschreven en zal worden gebracht 

en opgehaald op De Regenboog. Hierop wordt het personeelsrooster aangepast. Bij een werkrooster 

van meer dan 8 uur heeft de PM-er recht op een pauze. De pauzes vinden plaats op inzicht van het 

moment.  En gaat altijd in overleg met de collega’s van de dag. De eerste die pauze houdt is de 

collega die de ochtend het eerste aanwezig was. We kiezen vooral voor de tijd dat de kleinste slapen. 

Tussen 13.00 uur en 14.45.  

 We mogen volgens de drie-uursregeling, op een werkdag: 3uur van de BKR  (beroepskracht-ratio) 

afwijken. Voor de Regenboog betekent dit het eerste gedeelte in de ochtend wanneer 1 PM-er 

geopend heeft tot de tijd wanneer de tweede PM-er start.  Er op een aantal dagen wordt afgeweken 

een halfuur van 8.15 tot 8.45 wanneer het aantal kinderen toeneemt. En dan volgt er een afwijking 

tijdens de pauzes van collega’s. We werken met drie PM-ers op de groep, waarvan er per dag 2 PM-

ers recht hebben op een pauze. Dan wijken we een uur af, 2 pauzes van een halfuur. Totaal wijken 

we per dag 2,5 uur af. Buiten bovenstaande tijden wordt er niet afgeweken. Het laatste halfuur van 

17.30-18.00 staat er ook 1 PM-er op de groep dit is zo berekend dat er in dat halfuur ook nog kan 

worden afgeweken als er meerdere kinderen tot na 17.30 zijn. 

 

Achterwachtregeling 
Indien gelet op de vereiste beroepskracht-kind ratio op grond van artikel 7, lid2 is in het 

kindercentrum één beroepskracht aanwezig, is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch 

bereikbaar is en die binnen 15 minuten in het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een 

calamiteit. De houder informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de naam en het 

telefoonnummer van deze persoon.  Bij kinderdagverblijf de Regenboog zijn dit de PM-ers die niet 

aanwezig zijn op dat moment maar indien nodig binnen 15 minuten aanwezig kunnen zijn. In het 

kantoor hangt een lijst met de achterwachtregeling wie er wanneer gebeld moet worden. Binnen 15 

minuten is er dan een vervangende PM-er aanwezig.   
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8. Stagiaires en vrijwilligers  
 

Stagiaires  
Simone, Rosanne en Jantine zijn als praktijkopleider bij SBB geregistreerd. We onderhouden goede 

contacten met het Hoornbeeck College en het ROC Da Vinci. Wij zijn gecertificeerd voor het opleiden 

van BOL studenten, maar sinds maart 2018 ook voor het opleiden van een BBL student. Zo is er de 

mogelijkheid ook BBL-studenten te begeleiden. Wij staan ook open voor het begeleiden van 

leerlingen uit het praktijkonderwijs. We hebben uitleg gekregen over het traject van SBB voor 

“aanpak jongeren met een beperking.” Voor deze doelgroep hebben wij een erkenning gekregen. 

Ons stagiaires aanbod is daardoor heel uitgebreid. Priscilla begeleid de korte stageperiode van 

stagiaires vanuit het 2e of 3e leerjaar van het Voortgezet Onderwijs. Die noemen we nog wel de 

“Snuffelstagiaires” . Zij kijken één of twee weken mee op ons kinderdagverblijf. Wat houdt de 

kinderopvang precies in. 

Wat verwachten wij van stagiaires 
Wat wij verwachten:   

-Inzet  

-Initiatief  

-Flexibiliteit  

-Liefde voor dit voor vak,  

 -Goede omgang met de kinderen  

We verwachten dat je meedraait in de groep. Door enthousiast mee te doen, krijgen de kinderen er 

ook zin in. Wij willen dat de kinderen een hele fijne dag hebben. Natuurlijk kunnen we niet alles 

toestaan. Wij hebben hierin ook grenzen die je tijdens je stage zult leren. We zien vaak dat kinderen 

stagiaires ook wel uitproberen. Het is spannend om te kijken wat er bij een juf allemaal wel/niet kan. 

Probeer hierin duidelijk je eigen grenzen aan te geven en volg de instructies van de PM-ers op.  Kijk 

ook maar eens hoe zij grenzen aangeven bij kinderen.  Dit is nog een hele kunst! Het is wel belangrijk 

want zo bieden we kinderen structuur en veiligheid. Dit bieden we ook door een redelijk vast 

dagritme.  

Door dit dagritme weet je al snel wanneer je initiatieven kunt nemen. ( Een voorbeeld: we drinken 

altijd rond 10.00 uur, dus dan kun je alvast (9.50) met de oudste peuters naar de wc gaan, in de 

verschoningsruimte)  ▪ Neem initiatieven, het geeft niet als er dingen niet helemaal goed gaan, wij 

proberen je daar echt in te begeleiden.   Als je weet waarom je iets doet, en dat kunt uitleggen aan je 

collega’s is het (altijd) goed!  

Op De Regenboog vinden wij het heel leuk om activiteiten te doen. Dit kan verschillen van het maken 

van een puzzel tot het maken van een knutselwerkje. Ook hierin mag jij als stagiaire initiatieven 

nemen. Je mag altijd wat leuks verzinnen en in overleg met je collega`s uitvoeren op een geschikt 

moment. Vraag maar eens wat we allemaal “in huis” hebben.  

Buiten spelen of wandelen willen we graag iedere dag doen als het weer het toelaat. Als stagiaire is 

het belangrijk om bij het wandelen niet alleen het kindje dat toevallig jouw hand pakt in de gaten te 

houden, maar mee te kijken naar de andere kinderen en in te grijpen als dat nodig is. Je mag weleens 

als stagiaire alleen buiten spelen met een groepje kinderen.  De andere PM-ers kunnen jou en de 

kinderen altijd zien door de ramen. Blijf enthousiast in het spel met de kinderen of in gesprekken 

contact met de kinderen ook tijdens het buiten spelen. 
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Aan het begin van je stage krijg je een werkrooster. Op die tijden ben je aanwezig op De Regenboog. 

Misschien vragen we jou om een andere tijd of wat langer te werken omdat dat een keer zo uitkomt 

op De Regenboog. Je krijgt die uren uiteraard een andere keer weer terug. Bij ziekte of 

tandarts/doktersbezoek moet je ons altijd informeren. Ook als je iets later komt door een 

omstandigheid willen we dit graag weten. Eerder of later beginnen of naar huis gaan kan alléén in 

overleg met jouw stagebegeleider. Als je een bijbaan hebt op (een van) je stagedagen kunnen we in 

overleg je uren aanpassen.  

Stel je zelf aan het begin van de stage periode voor aan de ouders. Dit doe je door een briefje op ons 

medelingenbord/whiteboard in de hal.  

Oudergesprekken worden altijd gedaan door een vaste PM-er. Als jij een opdracht hebt om een 

oudergesprek te voeren, dan kan dat in overleg met  jouw begeleider. Ouders worden altijd beleefd 

te woord gestaan. Geef altijd antwoord op een vraag van hen.  

 Dagprogramma voor stagiaires  
7.30-9.00 uur  KINDEREN WORDEN GEBRACHT Kinderen komen binnen, de kinderen spelen vrij. Het 

is een leuk moment om met een groepje mee te spelen, een baby vast te houden of een met een 

groepje kinderen een boekje te lezen.  

9.00-9.30 uur   ACTIVITEIT Terwijl er nog wat kinderen binnenkomen en de medewerkster een 

praatje maakt met hun ouders kan jij alvast beginnen om een klein beetje op te ruimen en instructies 

op te volgen voor een activiteit. Het is ook leuk als je voor dit moment zelf af en toe een activiteit 

verzint. Bespreek dit met de PM-er en voel je vrij om iets leuks te bedenken!  

9.30-10.00 uur  WC/OPRUIMEN We gaan met de grotere kinderen naar de wc, we ruimen op en gaan 

drinken maken. Let op: Als we de kinderen aan tafel zetten zorgen we er voor dat eerst alle kinderen 

zitten en de kleinste kinderen een slab om hebben en dan gaan we zelf pas zitten.  

10.00-11.00 uur TAFELMOMENT/DRINKEN+KOEK Probeer zo actief mogelijk mee te doen met het 

uitdelen van de bekers en het zingen van de liedjes. We zingen een aantal kinderliedjes passend bij 

het thema of (oudhollandse) bekende kinderliedjes En lezen een aantal prentenboeken passend bij 

de leeftijd. Als laaste zingen we een laatste lied en daarna gaan we (buiten? ) spelen.  

11.00-12.00 uur  BUITEN/ACTIVITEIT    VERSCHONEN/WC In deze tijd wordt een activiteit gedaan met 

de kinderen.  Buiten spelen of wandelen heeft onze voorkeur.  Maar als binnen activiteit kun je 

denken aan kleien, verven, bewegingsliedjes op de grond, een spelletje enz. Alle kinderen worden 

verschoond en er gaat iemand met de peuters mee naar de wc’s.  

Let er op dat je de knijper met de naam van het kind aan de kleertjes vastmaakt bij het verschonen, 

zodat het niet allemaal door elkaar gaat. Er liggen al twee luiers klaar op de 

commode/aankleedkussen in de verschoningsruimte, een voor 11.30 en een luier voor na het slapen 

15.00 uur. Soms zijn er natuurlijk meer luiers nodig, deze zitten in de tas van het kind. Als je een tas 

van een van de kinderen niet weet, altijd even vragen.  

12.00-13.00 uur TAFELMOMENT LUNCH  / KINDEREN NAAR BED BRENGEN Eten met de kinderen, 

hierbij geldt hetzelfde als vanmorgen bij het drinken. Help actief mee met brood smeren. Kinderen 

kiezen wat ze willen eten. Vraag hen wat ze op hun boterham willen en snijd deze in stukken. De 

eerste boterham is er een met hartig (gezond) beleg kaas of worst. De andere boterham mogen ze 

‘zoet’ beleg kiezen zoals vruchtenhagel of appelstroop. Als iedereen een eerste boterham heeft 

gekozen. Gaan we bidden.  
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Met een liedje danken we voor het eten en denken we eraan dat God voor ons zorgt. Na het liedje 

gaan we eten. Van jou wordt verwacht dat je de kinderen, kleinere kinderen helpt met eten. 

Bijvoorbeeld de kinderen in een kinderstoel of stoel aan de tafel.  Na de boterhammen krijgen de 

kinderen melk. Ook wordt er een Bijbelverhaal gelezen en een bijpassend christelijk liedje gezongen. 

Na het eten worden de kinderen schoongemaakt met een doekje ‘snoetenpoetser Zo zorgen we 

ervoor dat ze niet met pasta op hun gezichten in de schone bedjes komen. We zingen een dankliedje. 

We danken God voor het eten. Hierna worden kinderen op bed gelegd. Denk aan 

spenen/slaapzakken/knuffels ed. Deze zitten in de tas van het kind. Als je een tas niet weet, altijd 

even vragen.  

 13.00-14.00 uur  OPRUIMEN/SCHOONMAKEN De vaatwasser wordt verder gevuld en aangezet.  

Tafels en stoelen schoonmaken, let op ook alle kinderstoelen! De vloer in de groepsruimte 

stofzuigen/dweilen. Ook het toilet en de peutertoiletjes worden schoongemaakt. Soms maken we 

ook iets extra`s schoon met elkaar, zoals bijvoorbeeld het houten speelgoed of kasten.  

 14.00-15.00 uur  TUSSEN DE MIDDAG MIDDAGSLAAPJE 13.00-14.45 Dit is de tijd om met de peuters 

een activiteit te doen  stage-gesprekken te houden of een opdracht voor te bereiden. Stageboekjes in 

te vullen etc. We ruimen de vaatwasser weer uit. Even afdrogen met een theedoek. Kinderen komen 

weer uit bed na het middagslaapje.  Als de kinderen uit bed zijn maken ruimen we dekens en 

slaapzakken op en doen we meteen de knuffels en spenen in de tas van het kind. Als je een tas niet 

weet, altijd even vragen. We stofzuigen de slaapkamers en kantoor en op de betreffende dagen 

dweilen we hier ook.  

15.15/15.30- 16.00 uur  TAFELMOMENT/ DRINKEN+ FRUIT We maken er weer een gezellig “uurtje” 

van aan de tafel, net als vanmorgen. Nu eten we fruit bij het drinken.  

 16.00-17.00 uur OPRUIMEN/ ACTIVITEIT We wassen dit afwasje met de hand af. De vuilnisbakken 

worden leeg gehaald en een nieuwe zak er in. In ieder geval de luieremmer in de 

verschoningsruimte. De andere vuilnisbakken even controleren) We doen nog een activiteit. Dit kan 

buiten of binnen plaats vinden. Doe mee met de activiteit!  

 17.00-18.00 uur  KINDEREN WORDEN OPGEHAALD/ WARME MAALTIJD Sommige kinderen (0- 2 jaar) 

eten een warme maaltijd bij ons voor ze naar huis gaan. We wassen deze schaaltjes na het eten met 

de hand af. De kinderen worden opgehaald. De PM-er doet verschillende oudergesprekken bij het 

ophalen van de kinderen en wordt van de stagiaire verwacht dat zij met de kinderen spelen, helpen 

met opruimen. Ga niet zitten zonder kinderen om je heen, dit komt erg non-actief over. De kinderen 

worden soms wat vermoeider, dus het is leuk om nog iets met hen samen te doen. Ouders 

verwachten ook een actieve houding naar hun kinderen. 

Vrijwilligers 
In het zomervakantierooster hebben wij vaak een vrijwilliger op de groep in de vorm van een 

stagiaire die een aantal dagen meedraait in ons zomerrooster. Voor haar gelden dan de taken zoals 

hierboven beschreven bij de taken van een stagiaire. Deze vrijwilliger staat tijdens deze  uren in de 

zomervakantie niet alleen op de groep, ze staat altijd boventallig. 
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9.Administratie  

 
De administratie van Chr. Kinderdagverblijf De Regenboog wordt voor een deel bijgehouden door 

eigenaresse Jantine. Voor de urenadministratie en facturen hebben we een administratief 

medewerkster. Chr. Kinderdagverblijf de Regenboog heeft voor de boekhouding een accountant. 

  

Privacy beleid 

Ons Privacy-beleid in het kort 

• We gaan heel zorgvuldig om met persoonsgegevens.  

 

• We hebben duidelijke afspraken over hoe wij omgaan met persoonsgegevens .  
Deze afspraken zijn in dit privacy-beleid schriftelijk vastgelegd.  
Bijvoorbeeld hoelang de gegevens bewaard worden, wie deze gegevens gebruiken en hoe wij als 
organisatie ervoor zorgen dat niet iedereen zomaar toegang heeft. 

Alle gebruikers van deze persoonsgegevens zijn op de hoogte van deze afspraken en het 
bijbehorende geheimhoudingsplicht. 

 

• Alléén medewerkers die deze gegevens voor hun werk nodig hebben, mogen de opgeslagen 
persoonsgegevens inzien. Houder, Boekhouder, PM-ers 

 

• De personen van wie de gegevens zijn, mogen altijd hun eigen gegevens inzien.  
Zij mogen de eigenaresse vragen wat er precies is vastgelegd en indien nodig aanpassen. 

 

• Persoonsgegevens zijn op de locatie zelf alléén in te zien door houder en PM-ers in dienst.  

 

• De gegevens zijn niet openbaar maar worden achter slot bewaard. 

 

• Persoonsgegevens worden niet langer worden bewaard dan nodig is.  
Belangrijk is dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor 
de gegevens zijn vastgelegd.  
Als de gegevens niet meer nodig zijn, worden ze vernietigd.  
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http://www.kdv-deregenboog@outlook.com
mailto:kdv.oudalblas@outlook.com

