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De locatie in beeld bso 
In de locatie in beeld beschrijven we  

• Het verhaal van onze locatie 
• Het pedagogische proces 
• Pedagogische en praktische informatie 
• Bijlage 1 pedagogische scan 
• Bijlage 2 pedagogische coaching  

 

Onze locatie 
Elke locatie heeft een eigen pedagogisch verhaal, een eigen identiteit, eigen kenmerken waar de mensen trots op zijn en geïnspireerd door raken. Het 
verhaal van de locatie creëert een pedagogisch beeld uitgaande van de kinderen en de mensen van de locatie zelf. Wat raakt ons in onze bijdrage aan 
de ontwikkeling van kinderen op weg naar de toekomst. 
 

Het verhaal van onze locatie  
De bso locatie aan de van Gentlaan is gesitueerd in bs De Regenboog. 
Hier hebben wij een eigen lokaal tot onze beschikking en zitten we met onze groep oudste kinderen in de aula van de 
school.  
De school beschikt over een ruime en uitdagende speelplaats waar kinderen in alle vrijheid hun spel kunnen spelen.  
 
OBS de Regenboog is een kleine school welke gelegen is in het centrum van Breugel. Het overgrote deel van de kinderen 
welke naar de bso komen is ook leerling op deze school. 
Er is een goed contact met de directie van de school en zonodig overleg met de leerkrachten.  
 
Door de kleinschaligheid van deze locatie is er nauw contact met de ouders van de bso. De lijntjes tussen de 
medewerkers van de bso en de ouders zijn erg kort. Via het ouderportaal, telefonisch (app) en mail is het team heel 
benaderbaar. Dit geven ouders ook terug als positief gegeven. De bso wordt bemand door 2 vaste pedagogisch 
medewerkers welke alle dagen aanwezig zijn. Op dinsdag wordt het team aangevuld met één vaste extra kracht. Dit 
zorgt voor een hele stabiele en vertrouwde inzet van het personeel.  
 
Wij streven binnen onze bso naar autonomie bij de kinderen. De kinderen krijgen veel vrijheid op de bso en mogen hun 
eigen keuzes maken. De omgeving van onze locatie laat dit ook toe. De buitenruimte van het schoolplein is erg 
uitdagend maar wel veilig waardoor de kinderen van deze vrijheid kunnen genieten.  
 
Najaar 2020 zijn we binnen de bso gestart met een intensievere samenwerking tussen de bso’s in Breugel (Doormanlaan 
en Jupiterstraat). Samen met deze bso locaties zetten we een aantal thema’s op gedurende de schoolweken. Op deze 
manier kunnen de bso locaties gebruik maken van elkaars expertises en activiteiten ideeën. Deze samenwerking zal 
mogelijk in de loop van het jaar verder uitgebreid worden naar andere organisaties binnen Son en Breugel.  
 
In de zomer van 2021 zal BS de Krommen Hoek tijdelijk intrekken bij OBS de Regenboog (bso van Gentlaan). Vervolgens 
zal er op de locatie aan de Doormanlaan een nieuw schoolgebouw gebouwd worden waarin beide scholen hun intrek 
zullen nemen. Vanaf zomer 2021 zullen de bso locaties aan de Doormanlaan en de van Gentlaan daarom ook 
samenvoegen in een tijdelijk onderkomen. 
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Ieder kind is welkom 
Op onze locatie werken we inclusief: alle kinderen zijn welkom, ongeacht afkomst, sociaaleconomische 
positie, cultuur, geslacht of gender, eigen ontwikkeling van elk kind. Onze locatie wordt ook bezocht door 
een aantal kinderen welke op speciaal onderwijs zitten. Door de persoonlijke aandacht welke onze 
medewerkers bieden kunnen wij ook deze kinderen op een fijne manier opvang bieden. 
 
Wij geloven in gelijke kansen voor kinderen. Met aandacht, warmte en grote deskundigheid begeleiden wij 
de kinderen in het beleven, ontdekken en groeien op zijn of haar eigen manier, in een veilige en vertrouwde 
omgeving.  
 
Tijdens de persoonlijke intakegesprekken tussen de mentor en de ouders van het kind worden de eerste 
kenmerken en aandachtspunten besproken. Ouders kennen hun kind het beste en geven tijdens dit gesprek 
aan wat de behoeftes van het kind zijn. Wij proberen daar, zo ver als mogelijk, in mee te gaan.  
 
Onze locatie wordt bezocht door enkele anderstalige ouders en kinderen. Onze medewerkers doen hun 
uiterste best om de taalbariérre te doorbreken en bijvoorbeeld Engels met de ouders te spreken. Lukt dit 
niet dan zoeken wij contact met externe hulpbronnen (andere anderstalige collega’s binnen Korein of 
vluchtelingenwerk in Son en Breugel). Door actief deze hulpbronnen in te schakelen zorgen wij ervoor dat 
ook de ouders welke de Nederlandse taal niet vaardig zijn zich vertrouwd én gehoord voelen binnen onze 
locatie. 
 
Wij hebben zonodig contact met de leerkrachten van de basisschool waar de locatie gevestigd is. Na 
overeenstemming met ouders kunnen wij eenvoudig in overleg kijken wat we de kinderen van de bso het 
best kunnen bieden. Ook is het altijd mogelijk om onze eigen intern begeleider vanuit Edux in te schakelen 
voor de observatie van kinderen. Zij deelt daarop volgend de handelingsadviezen met de pedagogisch 
professionals 
 
Onze medewerkers zijn goed geschoold en volgen jaarlijks diverse trainingen en cursussen om op die manier 
een beter gedifferentieerd aanbod te kunnen bieden. 
 
Onze pedagogisch coach komt met grote regelmaat op de groep en kijkt dan onder andere naar het 
welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen. De expertise van de pedagogisch coach wordt gedeeld 
met de medewerkers van de locatie waar vervolgens mogelijk acties worden uitgezet. Samen kijken we naar 
de vier pijlers van het pedagogisch kompas en verrijken deze door oa het aanpassen van de ruimte, het 
materiaal en/of het aanbod en gedrag van de medewerkers (aanpakfactoren). De matrix welke is 
opgenomen in het pedagogisch beleid (wij zijn JONG pagina 26-29) geeft ons hierbij houvast. 
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Het pedagogisch proces 
 
Het pedagogisch kompas is de basis van onze pedagogische kwaliteit en gebaseerd op het ervaringsgericht werken. 
We kijken naar welbevinden en betrokkenheid bij de kinderen. Zitten ze goed in hun vel, zijn ze ontspannen en voelen zich ze veilig? Dan is het 
welbevinden hoog. Voor betrokkenheid kijken we naar de activiteit van de kinderen. Werken ze aan de grenzen van hun kunnen, doen ze nieuwe 
ervaringen op, zijn ze geboeid en gefascineerd door de activiteit? Dan is ook de betrokkenheid hoog. 
In het kijken naar kinderen ontdekken we dat welbevinden en betrokkenheid procesvariabelen zijn die ons uitdagen de pedagogisch kwaliteit 
voortdurend verder te ontwikkelen. Deze doorontwikkeling komt vooral tot uiting in de aanpakfactoren: is de omgeving voldoende rijk en uitdagend 
voor de kinderen? Is er voldoende ruimte voor initiatieven van kinderen? Zijn we ons bewust van onze dialogen met de kinderen en de invloed van 
ons pedagogisch handelen op de kinderen.  
 
Aanpak – proces – effect schema 
Brengt de belangrijkste indicatoren voor kwaliteit in beeld.  
 

 
De pedagogische kwaliteit monitoren we 

• Door de scanning op welbevinden en betrokkenheid (zie bijlage 1) 
• Vanuit de scanning veranderingen aan te brengen in de aanpakfactoren (de pijlers) 
• Middels de scanning en coaching brengen we in beeld wat de effecten zijn van een voortdurende pedagogische ontwikkeling 

 
Het pedagogisch proces van het pedagogisch kompas krijgt verantwoordelijkheid en uitvoering middels de inzet van: 

• De locatiemanager en de pedagogische opdracht en het pedagogisch beleid  
• De pedagogische coaching van de pedagogisch coach 
• De pedagogisch medewerkers in het dagelijks handelen 
• De scholing en training van de medewerkers 
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De locatiemanager en de pedagogische opdracht en het pedagogisch beleid 
Zowel de leidinggevende van de locatie als de pedagogisch coach zijn, in actieve samenwerking met de pedagogisch medewerkers, samen 
verantwoordelijk voor de bewaking en innovatie van het pedagogisch klimaat op de groepen binnen de locatie. 
De locatiemanager bewaakt de pedagogische kwaliteit en draagt bij aan inspiratie, pedagogische beeldvorming en pedagogische bewustwording 
met oog voor de ambitie van de organisatie: kinderen begeleiden op weg naar hun toekomst.  
Onderdeel van de werkzaamheden van de leidinggevende van de locatie is de kwaliteitsbewaking van het pedagogische klimaat.  
 
De locatiemanager is verantwoordelijk voor: 
• Implementatie van het pedagogisch beleid voor de eigen locatie(s) door middel van:  

Ons pedagogisch beleid wordt vanuit diverse rollen/ taken gevuld.  
De pedagogisch professionals kijken samen waar er kansen liggen voor de komende periode. Op basis van observaties 
binnen de groepen geven zij aan wat de kinderen nodig hebben om zich verder te ontwikkelen. Zij kijken hierbij, samen 
met de pedagogisch coach, naar het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen. 
 
De pedagogisch coach deelt de resultaten van de scan wat duidelijk weergeeft waar de kansen liggen voor de locatie. 
Wat is er nodig om de kinderen nog meer betrokken te laten zijn of nog verder te laten groeien in hun welbevinden? 
 
De oudercommissie van de locatie wordt meegenomen in het pedagogisch beleid. Zij geven de locatiemanager gevraagd 
en ongevraagd advies over de invulling. Tevens wordt het beleid door de oudercommissie goedgekeurd. 
 
Maandelijks zijn er overleggen met het team.  
Vaste agenda items daarbij zijn: 

  ‘Het pedagogisch kompas/ de pedagogische opdracht’. Samen wordt er gekeken waar het team op dat 
moment staat binnen de pedagogische opdracht en wat de volgende stappen zullen zijn.  
Waar nodig zal de locatiemanager tussentijds het beleid aanpassen en aanscherpen om altijd een up-to-date 
plan te hebben. 

 Tijdens de groepsoverleggen komen altijd de diverse protocollen welke gelden voor de kinderopvang aan de 
orde. Op die manier zijn de medewerkers goed op de hoogte van de huidige wet- en regelgeving maar ook de 
werkwijze wordt op die manier eenduidig gevolgd. Elk kwartaal wordt het veiligheidsplan en ontruimingsplan 
besproken. 

 De thema’s en activiteiten (Breugel breed) worden tijdens het groepsoverleg voorbesproken en geëvalueerd. 
 Opvallendheden van kinderen worden ook tijdens de maandelijkse groepsoverleggen besproken zodat we 

gebruik kunnen maken van elkaars expertise en samen kunnen werken aan een zo rijk mogelijke ontwikkeling 
van alle kinderen welke onze locatie bezoeken. 

 De kinderen op onze locatie volgen een vorm van primair onderwijs. De mentor van het kind zal indien nodig, 
en met goed vinden van de ouders, in overleg treden met de leerkracht van het kind mocht hier behoefte aan 
zijn.  

 De locatiemanager heeft indien nodig contact met de diverse zorgverlenende instanties binnen de gemeente 
op het moment dat er kinderen binnen de opvang worden geplaatst met een indicatie.   

 De locatiemanager faciliteert en stimuleert samenwerking met collega’s onderling maar ook met collega’s van 
andere locaties. 

 De locatiemanager is samen met de regiomanager het eerst aanspreekpunt voor de school met het oog op de 
nieuwbouw. 
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De pedagogisch coach 
De pedagogisch coach is, in samenwerking met de medewerkers en de locatiemanager, mede verantwoordelijk voor de implementatie en 
doorontwikkeling van het pedagogisch kompas. Samen met de medewerkers kijkt de pedagogisch coach naar welbevinden en betrokkenheid van de 
kinderen. Vanuit een ervaringsgerichte benadering voert de pedagogisch coach gesprekken met medewerkers over de pedagogische kwaliteit op de 
groep. Waarbij de aanpakfactoren (rijke uitdagende omgeving, ruimte voor initiatief en altijd in dialoog) uitgangspunten zijn om doorontwikkeling te 
komen. Het inzetten van pedagogische experimenten ondersteunen de ervaringsgerichtheid bij zowel de ontwikkeling van kinderen als bij de 
medewerkers. 
Welke effecten in de ontwikkeling van kinderen ontstaan als we onze aanpak op bepaalde punten kunnen en durven te veranderen. 
 
De pedagogisch coach is verantwoordelijk voor: 
• Coachen on the job van medewerkers en teams in hun pedagogische ontwikkeling 
• Pedagogisch klimaat in beeld brengen middels de pedagogische scan van welbevinden en betrokkenheid (zie bijlage 2)  
• Begeleiding en meedenken met medewerkers in werkoverleg en teamvergadering aan de hand van de matrix ‘Ik ben in beeld’, doorontwikkeling 

pedagogisch kompas en voortdurende vertaling van de aanpakfactoren (begeleidersstijl, rijke uitdagende omgeving, ruimte voor initiatief, 
opvoeden doen we samen) naar het praktisch handelen 

• Bewaakt samen met de locatiemanager en de pedagogisch medewerkers de kwaliteit van het pedagogisch klimaat en bespreekt dit met de 
locatiemanager 

• Actieve bijdrage aan pedagogische veranderingsprocessen  
• Bewustwording om positief en actief bij te dragen aan inclusief werken 
 
In de werkzaamheden van de leidinggevende is per locatie 50 uur per jaar beschikbaar voor voornoemde taken. 
In de werkzaamheden van de pedagogisch coach is 12-15 uur per fte per jaar beschikbaar voor voornoemde taken. 
 
De centrale pedagogische adviseur (pedagogisch beleidsmedewerker) zorgt onder andere voor: 
• De ontwikkeling van pedagogisch beleid 
• Signaleren van ontwikkelingen, trends en wetenschappelijke inzichten 
• Databank  van kennis en inspiratie 
• Voorlichting, informatie en advies zowel intern als extern 
• Volgen van wet- en regelgeving en waar nodig vertalen naar beleid en protocollen 
• Zelfevaluatie instrumenten realiseren die bijdragen aan systematische cyclus 
• Ondersteuning van de locaties in de uitvoering van hun werkzaamheden 
• Doorontwikkeling pedagogische expertise 
• Meldpunt voor pedagogische vraagstukken 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 7

 
Opleiden en ontwikkelen 
De scholing en training van medewerkers draagt bij aan het proces van doorontwikkeling en borging pedagogische kwaliteit. 
In onderstaand schema staat een overzicht van de opleiding en ontwikkeling binnen onze locatie. De namen van de medewerkers zijn bij de 
locatiemanager na te vragen in verband met de AVG. 
 

De komende periode willen wij binnen de bso verder werken aan de samenwerking met de bso locaties binnen 
Breugel en het betrekken van externe partijen hierin. Daarmee hopen we ook het aanbod kinderen verder te 
verrijken. 
 
De medewerkers op de groep willen zich verder specialiseren bij bijzonder gedrag van kinderen. Ook hierop zal 
dit jaar een focus liggen. Wat hebben de medewerkers nodig om de kinderen te kunnen bieden wat ze nodig 
hebben? Een stukje fysieke en mentale veiligheid hoort hierbij. 
 

 Tot slot willen we kritisch kijken naar hoe de organisatie van de middag/een activiteit het  welbevinden en 
betrokkenheid van kinderen kan verhogen? Waar liggen kansen om zelfredzaamheid van kinderen te stimuleren 
en kunnen we hiermee het welbevinden en betrokkenheid te verhogen?  

 
Naam opleiding/ 
training/cursus. 

Naam organisatie 
die dit verzorgt. 

Doelstelling/opbrengst.  
 

 

Aantal 
pedagogisch 
medewerkers. 

Planning. 

 

 

 

2  
 

 
 

 

3  

 

1  

 

  
1  

 

 

 

3  

  

 

3  
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Pedagogische en praktische informatie 
Naam groep. Leeftijd. Maximaal aantal kinderen. BKR  

*Op maandag en donderdag zijn bovengenomede groepen samengevoegd bij de Happende Haaien.  
 
Voorschoolse opvang 

 Afwijken BKR ’s morgens. Afwijken BKR tussen de middag. Afwijken BKR ’s avonds. 
Maandag Nvt Nvt Nvt 
Dinsdag Nvt   Nvt Nvt 
Woensdag VSO niet geopend Nvt Nvt 
Donderdag Nvt Nvt Nvt 
Vrijdag  VSO niet geopend  Nvt Nvt 

 
Happende Haaien 

 Afwijken BKR ’s morgens. Afwijken BKR tussen de middag. Afwijken BKR ’s avonds. 
Maandag Nvt Nvt  Van 17.30 tot 18.30  
Dinsdag Nvt Nvt Van 17.30 tot 18.30  
Woensdag Nvt Nvt BSO niet geopend 
Donderdag Nvt Nvt Van 17.30 tot 18.30  
Vrijdag  Nvt Nvt BSO niet geopend 

 
Krokodillen 

 Afwijken BKR ’s morgens. Afwijken BKR tussen de middag. Afwijken BKR ’s avonds. 
Maandag Nvt Nvt  Van 17.30 tot 18.30  
Dinsdag Nvt Nvt Van 17.30 tot 18.30  
Woensdag Nvt Nvt BSO niet geopend 
Donderdag Nvt Nvt Van 17.30 tot 18.30  
Vrijdag  Nvt Nvt BSO niet geopend 

 
In vakantieperiodes kan de Beroepskracht kind ratio (BKR) afwijken. 
Ook tijdens de vakantie hanteren wij de wetteliijke BKR (1:10 resp 1:12)   
Per vakantie communiceren we in via het ouderportaal, nieuwsbrieven en posters op de locatie wat het 
acitiviteitenaanbod die week is. De personele verdeling wordt weergegeven op het memobord. 
  
Tijdens de vakanties en studiedagen wijken wij op onderstaande tijden af van de BKR: 
’s morgens van 8.30-9.00 
tussen de middag van 13.00-14.30 
’s avonds van 17.30-18.30 

 
In vakantieperiodes worden bso groepen geclusterd. (Clusteren verwijst naar het gebruik maken van meer dan één 
locatie gedurende de schoolvakanties waarbij meerdere groepen van meerdere locaties worden samengevoegd) 
Op maandag, dinsdag en donderdag tijdens de vakanties komen de kinderen van de bso aan de Doormanlaan ook naar 
de locatie aan de van Gentlaan. De medewerkers van die locatie voegen dan samen met het team op de van Gentlaan 
waardoor ook het vaste gezichten principe is geborgd. 
Op de woensdagen en vrijdagen bieden wij opvang bij de bso Jupiterstraat. (Dit geldt het gehele jaar) 
Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht door klantadvies en een bericht op het ouderportaal, tijdens de intake en 
via de mail. 

 
Op onze locatie is de leidinggevende Janneke Greunsven- van Helvoort                     
Op onze locatie is de pedagogisch coach Marije de Boer 
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Stage  
Het stagebeleid is vastgelegd in  het stagebeleid van WijzijnJONG . 

Op onze locatie werken momenteel geen stagiaires.  

BKR 

De uren waarop we gegarandeerd voldoen aan de beroepskracht kind ratio (BKR) is:     
Van 7:30 uur tot 8:30 uur in de ochtend en van 14:45 uur tot 17:30 uur in de middag.   

 
Wanneer er veranderingen in het basisrooster worden aangebracht, dan maken we dit bekend via:  
Een (nieuws)bericht op het ouderportaal 

 
Op onze locatie voegen we groepen structureel samen op:   
Dagdeel maandagmiddag                                  groep  Happende Haaien                          met groep  Krokodillen 
Dagdeel donderdagmiddag                               groep  Happende Haaien                          met groep  Krokodillen  

 
Op onze locatie hanteren wij een opendeurenbeleid 
Na het startmoment in de stamgroep kunnen de kinderen vrij in de bso ruimte en de aula verblijven.  
Tevens worden hier de activiteiten aangeboden. Alle ruimtes zijn vrij toegankelijk met elkaar verbonden. De kinderen 
met een ‘buitenspeel contract’ mogen vrij buitenspelen.De andere kinderen spelen buiten samen met een pedagogisch 
medewerker. 
 
De kinderen van groep 1-2 worden door de pedagogisch medewerker opgehaald uit de klas bij het einde van de 
schooldag/ start bso tijd. 
 
Bij de volgende (spel)activiteiten  en/ of periodes verlaten de kinderen de stamgroep:    
Gedurende het gehele jaar kunnen kinderen de basisgroep verlaten tijdens het buitenspelen of t.b.v. een uitstapje. Ook 
hier zal een vaste pedagogisch medewerker van de locatie aanwezig zijn. 
Enkele kinderen op onze locatie gaan tijdens de bso tijd naar hobby- en sportclubs. Dit is mogelijk indien er vooraf 
afstemming is met de ouders dmv een akkoordverklaring. 
 
Als kinderen de stamgroep verlaten, dan is dat als volgt geregeld:   
Kinderen verlaten de stamgroep (Krokodillen en Happende Haaien) wanneer het kind aangeeft dat het graag met 
kinderen van de andere stamgroep wil spelen of wil aansluiten bij de activiteit die plaats vindt in een andere ruimte. Dit 
wordt afgestemd tussen het kind en de pedagogisch medewerkers. Vanwege de kleinschaligheid zijn de kinderen van de 
stamgroepen bekend met elkaar en met de pedagogisch medewerkers. 
 
Als er één beroepskracht aanwezig is, dan is de achterwacht als volgt geregeld:   
Korein van Gentlaan is inpandig in de basisschool, dus er zijn meerdere volwassenen aanwezig. De afspraak is dat Korein 
St Genovevastraat achterwacht is. Er is iedere dag aan het einde van de dag telefonisch contact tussen deze locaties. 
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Op onze locatie bieden we flexibele bso 
De flexibele opvang bestaat ut het ruilen van dagen of dagdelen, volgens het ruilbeleid van Korein. 

 
Op onze locatie vinden we de inbreng van de kinderen belangrijk. 
We geven op de volgende wijze uitvoering aan de kinderparticipatie: 
Kinderen op onze locatie mogen zelf kiezen wat ze willen doen. Wij stimuleren de zelfstandigheid van kinderen om zelf te 
bedenken wat ze willen doen maar dit ook zelf te organiseren (afhankelijk van de leeftijd etc). Kinderen mogen zelf de 
benodigde spullen pakken of bereiden zelf een activiteit (deels) voor. 
 
Onze medewerkers organiseren dagelijks een activiteitenaanbod op de bso. Hiervoor is geen verplichte deelname voor de 
kinderen. Indien mogelijk mogen de kinderen ook deelnemen aan het aanbod van de andere stamgroep. 
 
Bij het samenstellen van het activiteitenaanbod bevragen de medewerkers de kinderen vooraf. Wat zouden de kinderen 
graag willen doen/ willen ontdekken/ willen beleven op de bso. De medewerkers luisteren nadrukkelijk naar de input van de 
kinderen en nemen de kinderen mee in de besluitvorming.  
 
Ook tijdens het eet- en drinkmoment staat zelfstandigheid bij ons hoog in het vaandel. Kinderen pakken zelf drinken, snijden 
zelf hun fruit en wassen zelf hun beker af.  

 
Op onze locatie vinden we het verkennen van de wereld belangrijk. We maken in dat kader uitstapjes. 
Als we uitstapjes maken dan is dat op de volgende manier geregeld: 
 
Indien mogelijk gaan wij te voet. Mocht de afstand te ver zijn dan maken wij gebruik van de personenbusjes welke Korein in 
het bezit heeft. De busjes worden bestuurd door pedagogisch medewerkers van Korein welke in het bezit zijn van een geldig 
rijbewijs.  
 
Tevens willen wij ons het komend jaar meer richten op gezonde voeding binnen onze locatie.  

 
Wennen en overgaan naar een andere groep 
De pedagogisch medewerkers begeleiden het wennen en overgaan naar een andere groep door: 
Op onze locatie is er de mogelijkheid voor nieuwe kinderen om te wennen. Wanneer kinderen voor het eerst naar de bso 
komen, wordt er door de mentor een aanbod gedaan voor een wenmoment. Afhankelijk van het kind kan er voor gekozen 
worden om meer middagen te wennen. Voordat een kind komt wennen, heeft het kennismakingsgesprek plaatsgevonden 
met de pedagogisch medewerker. Hierin vraagt de pedagogisch medewerker alle noodzakelijke informatie over het kind om 
ervoor te kunnen zorgen dat het kind zich veilig zal voelen in de nieuwe omgeving. Tevens geven we algemene informatie 
over Korein en de groep in het bijzonder. 
 
De pedagogisch medewerker zal het kind tijdens wennen op een gezamelijk moment voorstellen aan de groep, verder zal 
het kind actief begeleidt worden in het samenspel met andere kinderen op de groep. We zullen het kind duidelijk vertellen 
dat het bij de pedagogisch medewerker terecht kan met vragen. Door geven van individuele begeleiding en aandacht 

proberen wij het kind zich “thuis” te laten voelen.  
 
Ieder kind heeft een eigen mentor, deze wordt tijdens de intake aan de ouder voorgesteld. Over het algemeen wordt de 
pedagogisch medewerker die het kind het meeste ziet de mentor van het kind. De mentor is het eerste aanspreek punt voor 
de ouders. Alle medewerkers zijn in staat om ouders te woord te staan, echter wordt bij ‘grote en inhoudelijke 
onderwerpen’ doorverwezen naar de betrokken mentor. Alle medewerkers zijn in staat om ouders te woord te staan, echter 
wordt bij ‘grote en inhoudelijke onderwerpen’ doorverwezen naar de betrokken mentor. 
 
Afhankelijk van de RIVM-richtlijnen omtrent COVID-19 kan in 2021 worden afgeweken van bovenstaande afspraken. 
 

Kindvolgsysteem 

Op onze locatie volgen we de ontwikkeling van kinderen en werken we met het volgende kind volg systeem KIJK 
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BIJLAGE 1  PEDAGOGISCHE SCAN                                                       

 
Naam observator: 

 
Naam Locatie: 

 
Naam geobserveerde groep: 

 
Leeftijdsrange groep: 

 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
 0 – 2 jaar  2- 4 jaar  0- 4 jaar  3+ jaar 

 
 4-12 jaar  4-8 jaar  8-12 jaar  TeenZ 

 
 Anders 

 
 

VVE-programma/concept onderwijs:   Nee  Ja (welk?____________________________________) 

 
Totaal aantal PM’ers:_________________________________________________________________________ 

 
(noteer het totaal aantal PM’ers dat tijdens de observatie werkzaam is op de groep). 

 
Totaal aantal externe volw.:___________________________________________________________________ 

 
(noteer het totaal stagiaires die min. 30 min. aanwezig waren tijdens de observatie). 

 
Totaal aantal aanwezige kinderen:____________________________________________________________ 

 
(noteer het maximaal aantal aanwezige kinderen gedurende de halve dag observatie). 

 
Datum observatie:________________ 

 
Ochtend (9.00-12.00 uur)



Middag (14.00-17.00 uur) 
 
 
 
 
 

  

_  
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KIND. SCANNINGSRONDE 1.  SCANNINGSRONDE 2.     
 

(beschrijving kenmerken Startuur: ______________________  Startuur: ______________________      
 

als kleding, haar, bril en 
Binnen 

 
Buiten 

 
Binnen Buiten 

   
 

dergelijke)      
 

            
 

             
 

1.             
 

    WB BT      WB BT 
 

 vrij geleid eetm.     vrij geleid eetm.   
 

 groepjes individueel      groepjes individueel    
 

             
 

2.             
 

    WB BT      WB BT 
 

 vrij geleid eetm.     vrij geleid eetm.   
 

 groepjes individueel      groepjes individueel    
 

             
 

3.             
 

    
WB BT 

     
WB BT 

 

 
vrij geleid eetm. 

  
vrij geleid eetm. 

 

       
 

 groepjes individueel      groepjes individueel    
 

             
 

4.             
 

    
WB BT 

     
WB BT 

 

 
vrij geleid eetm. 

  
vrij geleid eetm.  

       
 

 groepjes individueel      groepjes individueel    
 

             
 

5.             
 

    
WB BT 

     
WB BT 

 

 
vrij geleid eetm. 

  
vrij geleid eetm.  

       
 

 groepjes individueel      groepjes individueel    
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KIND. SCANNINGSRONDE 1.  SCANNINGSRONDE 2.     
 

(beschrijving kenmerken Startuur: ______________________  Startuur: ______________________      
 

als kleding, haar, bril en 
Binnen 

 
Buiten 

 
Binnen Buiten 

   
 

dergelijke)      
 

            
 

             
 

1.             
 

    WB BT      WB BT 
 

 vrij geleid eetm.     vrij geleid eetm.   
 

 groepjes individueel      groepjes individueel    
 

             
 

2.             
 

    WB BT      WB BT 
 

 vrij geleid eetm.     vrij geleid eetm.   
 

 groepjes individueel      groepjes individueel    
 

             
 

3.             
 

    
WB BT 

     
WB BT 

 

 
vrij geleid eetm. 

  
vrij geleid eetm.  

       
 

 groepjes individueel      groepjes individueel    
 

             
 

4.             
 

    
WB BT 

     
WB BT 

 

 
vrij geleid eetm. 

  
vrij geleid eetm.  

       
 

 groepjes individueel      groepjes individueel    
 

             
 

5.             
 

    
WB BT 

     
WB BT 

 

 
vrij geleid eetm. 

  
vrij geleid eetm.  

       
 

 groepjes individueel      groepjes individueel    
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AANPAKFACTOREN.   
VUL AAN NA ELKE SCANNINGSRONDE  
Maak een analyse van de aanpak: Wat zijn de vastgestelde sterktes voor elke aanpakfactor? Wat zijn 
mogelijke aanbevelingen? Vul dit aan na elke scanningsronde 
  

RIJKE Sterktes Suggesties en aanbevelingen 
UITDAGENDE   
OMGEVING.   

   

RIJKE UITDAGENDE   
OMGEVING   

(infrastructuur,   
spelmateriaal,   
activiteiten,…)   

   

Verantwoording:   

   

ALTIJD IN Sterktes Suggesties en aanbevelingen 
DIALOOG.   

   

ALTIJD IN DIALOOG   

Sfeer en relaties   
(positieve   
interacties tussen   
kinderen, tussen   
PM’ers en tussen   
kinderen en PM’ers,   
samenhorigheid,…)   

   

Verantwoording:   
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ALTIJD IN Sterktes Suggesties en aanbevelingen 
DIALOOG.   

 
 
Begeleidersstijl   
(inlevende.  
begeleidersstijl,  
stimulerend, ruimte  
om initiatief te  
nemen,…) 

 
 

 
Verantwoording: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENSITIVITEIT. 
 

Verantwoording: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
AUTONOMIE VERLENEN. 

 
Verantwoording:  
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RUIMTE VOOR Sterktes Suggesties en aanbevelingen 
INITIATIEF.   

   

RUIMTE VOOR   
INITIATIEF   

Keuzevrijheid   
(kinderen kunnen   
vaak vrij activiteiten   
kiezen, worden   
betrokken bij de   
praktische zaken,…)   

   

Verantwoording:   

   

RUIMTE VOOR Sterktes Suggesties en aanbevelingen 
INITIATIEF.   

   

RUIMTE VOOR   
INITIATIEF   

Organisatie   
(duidelijke   
kindvriendelijke   
dagindeling, weinig   
dode momenten,   
optimale inzet van   
PM’ers,…)   

   

Verantwoording:   
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BIJLAGE 2        PEDAGOGISCHE COACHING 
Naam Locatie: Van Gentlaan   

 

Groep  data  Aandachtsgebied   Effect   
Happende Haaien en 
Krokodillen 
 
 

24-08-2020 Eerste kennismaking en uitvoeren 
scan 

Eerste indruk van de locatie opdoen en 
scannen naar BT en WB 

Happende Haaien en 
Krokodillen 
 
 
 

01-09-2020 Terugkoppeling scan 
 

Samen focuspunten vaststellen 

Happende Haaien en 
Krokodillen 
 
 
 
 

29-10-2020 
09-11-2020 
24-11-2020 
10-12-2020 

Ruimte voor initiatief en organisatie 
 
Hoe kan de organisatie van een 
activiteit en de taakverdeling van de 
PP ruimte bieden aan initiatieven 
van kinderen en wb en bt 
verhogen? Waar liggen kansen om 
zelfredzaamheid van kinderen te 
stimuleren en welbevinden en 

betrokkenheid te verhogen?   

Het kind wordt zo min mogelijk gestoord 
tijdens zijn spel en werk. Het kind heeft 
invloed op en inspraak in het dagritme.   
 
Het kind mag zijn eigen ervaringen opdoen. 
Deze ervaringen zijn uitdagend en divers en 
afgestemd op leeftijd en ontwikkeling. Het 
kind wordt geprikkeld. Mn voor het 
bevorderen van zelfredzaamheid. 
en het verhogen van WB en BT. 

Happende Haaien en 
Krokodillen 
 

24-11-2020 Ruimte voor initiatief en 
keuzevrijheid 

Ik mag zelf kiezen waarmee, met wie, waar 
en hoe lang ik met iets bezig wil zijn.  
Nav terugkomst na een uitstapje in de 
dierentuin waar de kinderen erg vermoeid 
waren. 

Happende Haaien en 
Krokodillen 
 

10-12-2020 Ruimte voor initiatief en 
keuzevrijheid 
 
Ruimte voor initiatief en organisatie 
 
Hoe kan de organisatie van de 
activiteiten en taakverdeling van de 
PP rust creeëren in de onrust van 
enkele kinderen welke de bso 
bezoeken. Hoe draagt dit bij aan de 
focus/ betrokkenheid en 
welbevinden van de kinderen. 
 

Het kind wordt zo min mogelijk gestoord 
tijdens zijn spel en werk. Het kind heeft 
invloed op en inspraak in het dagritme.   
 
Het kind mag zijn eigen ervaringen opdoen. 
Deze ervaringen zijn uitdagend en divers en 
afgestemd op leeftijd en ontwikkeling. Het 
kind wordt geprikkeld, met als gevolg dat het 
kind de focus langer vast kan houden en er 
meer rust ontstaat op de groep. 

Happende Haaien en 
Krokodillen 
 
 
 

12-01-2021 Tussenevaluatie en nieuwe focus 
aanbrengen 

Evaluatie voorgaande coaching uitgevoerd. 
Ped doelen helder voor ogen.  
Nieuwe aandachtspunten vastgesteld.  
Zie notities in presentatie WO. 
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Lokale oudercommissie. 
 
Hierbij biedt Janneke Greunsven (LM) van locatie van Gentlaan 
het Pedagogisch Werkplan voor het jaar 2021 aan de Lokale Oudercommissie aan.  
 
Wij verzoeken u vóór 31-01-2021.    (datum) advies te geven via onderstaand formulier. 
 
Datum verzending naar de Lokale Oudercommissie 26-01-2021 (inzage per 18-11-2020) 
 
Naam locatiemanager: Janneke Greunsven 
 
Handtekening:  
 

 
 
Naam document: Pedagogisch Werkplan 
 
 
Betreft: Adviesaanvraag 
 
 

 
 
De Lokale Oudercommissie wil graag de volgende punten aangevuld zien: 
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