
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie: BSO De Golfbreker 

November 2022 

Locatiemanager: Sandra Dusseldorp  

 

Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen 
Er kunnen maximaal 114 kinderen per dag worden opgevangen.  

 

 De samenstelling van de groepen: 

Naam van de 

basisgroep 

Maximaal 

aantal kinderen 

op de groep 

Horizontale/ 

verticale 

groep 

Leeftijdsindeling op 

de groep 

Aantal vaste 

medewerkers op de 

groep per dag 

Groep rood 22 verticaal 6 tot 8 jaar 2 

Groep oranje 24 verticaal 7 tot 9 jaar 2 

Groep blauw 20 verticaal 4 tot 7 jaar 2 

Groep geel 20 verticaal 4 tot 7 jaar 2 

Groep groen 24 verticaal 8 + 2 

Geel, blauw, rood, 

oranje en groen 

Woensdag 20 

Vrijdag 32 

Verticaal 4-12 jaar Woensdag 2 

Vrijdag 3  

VSO 20 verticaal 4-12 jaar Woensdag en vrijdag 

1andere dagen 2  

 

BSO De Golfbreker is gevestigd in RKBS De Golfbreker. Met deze school is een intensieve 

samenwerking. Ook kinderen van de naastgelegen school De Watermolen maken gebruik van 

deze BSO. 

 

BSO De Golfbreker bestaat uit 5 groepen namelijk geel, rood, blauw, oranje en groen en vangt de 

kinderen op in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen weten in welke groep zij zitten 

doordat met hun besproken wordt in welke basisgroep zij zitten.  

 

Samenvoegen met andere groepen/locaties  

Wanneer er wordt samengevoegd gaat een volledige groep samen met een vaste pedagogisch 

medewerker naar een andere volledige groep met een vaste pedagogisch medewerker. Na 

samenvoeging zal niet worden afgeweken van de pedagogisch medewerker - kind ratio en zullen 

wij ons houden aan de regels die gesteld zijn rondom groepsgrootte. De manier waarop wij 



 

 

samenvoegen is besproken met de oudercommissie en deze heeft positief geadviseerd. We 

maken een onderscheid tussen structureel en incidenteel samenvoegen. 

 

Structureel samenvoegen 

Op woensdag worden de kinderen van BSO De Golfbreker groep geel, blauw, rood, oranje en 

groen opgevangen in 1 groep van maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar met 2 

medewerkers. 

Op vrijdag worden de kinderen van BSO De Golfbreker groep geel en blauw structureel samen 

gevoegd en de kinderen van groep rood, oranje en groen ook. Er is dan 1 groep van maximaal 20 

kinderen met 2 pedagogisch medewerkers en een halve groep van maximaal 10 kinderen met 1 

pedagogisch medewerker. 

 

Incidenteel samenvoegen 

Wanneer het voorkomt dat er op een dag (bijvoorbeeld door vakantie of ziekte van kinderen) 

veel kinderen afwezig zijn zullen we altijd samenvoegen. Dit doen we wanneer het totaal aantal 

kinderen van twee samengevoegde groepen niet boven het maximaal toegestane aantal 

kinderen dat opgevangen mag worden in de groep, uitkomt.  

De groepen die met elkaar samenvoegen kunnen in dit geval per situatie verschillen. Indien 

mogelijk zullen we zoveel mogelijk dezelfde groepen met elkaar samenvoegen. 

De ouders zullen hierover op de dag zelf geïnformeerd worden via Konnect of in de mondelinge 

overdracht door de pedagogisch medewerkers. 

 

In de schoolvakanties is BSO De Golfbreker geopend. Omdat BSO Het Schatrijk geen opvang 

biedt tijdens schoolvakanties, hebben ouders van deze locatie die vakantie opvang nodig 

hebben de mogelijkheid om deze opvang af te nemen op BSO De Golfbreker. In de ochtend bij 

het eetmoment wordt er aandacht besteed aan de kinderen en groepssamenstelling, zodat de 

kinderen ook weten wie er vandaag in hun groep zitten. Verder wordt de emotionele veiligheid 

gewaarborgd voor de kinderen van de andere BSO's door het kind voor te stellen aan de 

pedagogisch medewerker, de andere kinderen, de ruimtes en de plaats waar de spulletjes 

opgeborgen kunnen worden. Het kind wordt ook actief uitgenodigd om mee te doen aan vrij en 

georganiseerd spel.  

 

Voorschoolse opvang 

De voorschoolse opvang voor de kinderen van BSO De Golfbreker wordt aangeboden op BSO De 

Golfbreker en is open van maandag t/m vrijdag van 7.15 uur – 8.30 uur. De pedagogisch 

medewerkers zorgen ervoor dat de kinderen op tijd op school zijn en lopen vervolgens nog een 

rondje om te checken of alle kinderen die zelfstandig naar school mogen, daadwerkelijk in de klas 

zitten. 

 

Dagindeling 
Op onze locatie wordt er gewerkt met het boek 'Pedagogisch actief'. In dit boek is het 

pedagogisch beleid van TintelTuin uitgewerkt in pedagogische acties en activiteiten. Het 

dagschema is in dit boek als basis gebruikt. Zo kan de pedagogisch medewerker door de dag 

heen precies weten wat en hoe zij het moet doen om te werken volgens het pedagogisch beleid 

van TintelTuin. De pedagogisch medewerker wordt hierbij ondersteund door een senior 

pedagogisch medewerker, op deze locatie is Nicolet van den Berg werkzaam als senior 

pedagogisch medewerker. 



 

 

 

Globaal ziet een middag er als volgt uit: (Woensdag 12.30 uur) 

14.30 uur:  de kinderen worden opgehaald uit school of indien met ouders en kind is 

afgesproken en zelfstandigheidsverklaring is ondertekend zelfstandig naar 

de BSO te komen 

14.45 uur:  kinderen komen binnen, plassen en handen wassen. Aansluitend eten en 

drinken 

15.15-16.30 uur:  tijd voor vrij spel/begeleide activiteit 

16.30 uur:  tijd voor eten en drinken 

17.15-18.00 uur:  tijd voor vrij spel/begeleide activiteit  

18.30 uur:  eind van de middag, kinderen worden gehaald 

 

In de vakantie is de dagindeling:  

Tussen 07.15 en 08.30 uur:  binnenkomst kinderen met VSO 

Tussen 08.30 en 09.30 uur:      binnenkomst overige kinderen 

Tussen 09.30 en 10.00 uur:        tijd voor eten en drinken 

Tussen 10.00 en 11.30 uur:  vrij spel/ activiteiten binnen of buiten/ uitstapje 

Tussen 11.30 en 12.30 uur:  eten en drinken 

 

Tussen 12.30 en 15.30 uur:  vrij spel / activiteiten binnen of buiten / uitstapje 

Tussen 15.30 en 16.30 uur:  eten en drinken 

Tussen 16.30 en 17.30 uur: vrij spel  

Tussen 17.30 en 18.30 uur: eind van de middag kinderen worden gehaald  

 

In vakanties kan ook de hele dag worden besteed aan een uitstapje. De volgorde van de 

onderdelen kan per groep of per situatie afwijken, bijvoorbeeld vrij spel of een begeleide 

activiteit. 

Bij wisseling in onderdelen wordt er gebruik gemaakt van overgangsmomenten. Rituelen nemen 

een belangrijke plaats in binnen het dagprogramma. Verder verwijzen wij hier naar de 

uitgewerkte pedagogische acties en de activiteiten in het boek 'Pedagogisch Actief” dat op elke 

groep aanwezig is. 

 

Open deuren en groep overstijgende activiteiten. 
Als alle kinderen binnen zijn, gaan zij eerst naar de basisgroep om vrij te spelen, een praatje te 

maken met de medewerkers of gewoon even tot rust te komen met een boekje. Bij de groepen 

rood, oranje en groen mogen de kinderen met een zelfstandigheidsverklaring even naar buiten 

op het schoolplein. De kinderen die naar buiten gaan melden eerst bij de medewerker dat ze er 

zijn en schrijven vervolgens hun naam (of plakken hun foto) op het grote whiteboard in de kolom 

“buiten”. Daarna wordt er op de eigen basisgroep wat gedronken en fruit gegeten. Hier wordt 

vaak even de dag besproken en de aankomende (mid)dag, wat staat er op het 

activiteitenprogramma en wat wil het kind zelf graag doen. Voor de (mid)dag begint hebben de 

pedagogisch medewerker besproken wie er wat gaat doen. Op de verschillende groepen zijn 

verschillende speelhoeken en kinderen mogen gebruik maken van alle speelhoeken.   

 

Kinderen maken hun keuze en kunnen deze aangeven door op het grote whiteboard hun naam 

te schrijven (of foto te plakken) onder 1 van de 6 kolommen  

- groepsruimte groep Geel (met o.a. de huis hoek)  



 

 

- groepsruimte groep Blauw (met o.a. de timmertafel) 

- groepsruimte groep Rood (met o.a. de legotafel en het podium) 

- groepsruimte groep Oranje (met o.a. de knutseltafel) 

- groepsruimte groep Groen (met o.a. relax hoek) 

- Buiten 

Wanneer kinderen naar een andere ruimte gaan schrijven ze hun naam (of plakken ze hun foto) 

weer bij de kolom waar ze dan naar toe gaan.  

 

Kind op andere groep of tijdelijk een 2de basisgroep 

Wanneer een kind op een andere groep komt, wegens bijvoorbeeld een incidentele extra 

opvang dag of tijdelijk een 2de basisgroep heeft, wordt de emotionele veiligheid geborgd door 

o.a.: het kind voor te stellen aan de pedagogisch medewerkers, de andere kinderen, de ruimte, 

plaats waar spulletjes opgeborgen worden te laten zien en het kind actief uit te nodigen om deel 

te nemen in het vrije en georganiseerde spel. Op voorhand geven ouders hier toestemming voor. 

Mocht de wisseling op korte termijn plaatsvinden wordt er altijd gebeld met de ouders om te 

overleggen of te informeren waar kun kind is. Omdat de deuren altijd open staan kennen de 

kinderen elkaar bijna allemaal al.  

 

Pedagogisch medewerkers en aanvullend personeel 
De pedagogisch medewerkers van de groep houden een intake gesprek met nieuwe ouders. De 

kinderen komen van te voren kijken in welke groep en bij welke pedagogisch medewerker ze 

worden opgevangen. 

 

Op de BSO werkt een team van 12 vaste medewerkers volgens een standaard rooster en een 

vaste verdeling over de groepen. 

Op De Golfbreker werken ook: 

- Stage werkbegeleiders en stagiaires:  TintelTuin is een erkend stage leerbedrijf en bij De 

Golfbreker zijn diverse pedagogisch medewerkers opgeleid als stage werkbegeleider. 

Jaarlijks zijn er Welzijn en BOL stagiaires werkzaam op de groep; dit gebeurt altijd vanuit 

boventalligheid (zij worden dus niet ingezet als pedagogisch medewerker). BBL stagiaires 

kunnen – onder bepaalde voorwaarden - na verloop van tijd wel worden ingezet als 

pedagogisch medewerker.  

- Een senior pedagogisch medewerker. Op De Golfbreker is een senior pedagogisch 

medewerker werkzaam. Zij heeft als primaire taak de uitvoering van het pedagogisch 

actieboek te bewaken. Zij helpt en coacht haar collega's, zodat er zoveel mogelijk op 

dezelfde wijze, volgens het pedagogisch beleid van TintelTuin, gewerkt wordt. 

- Locatiemanager. De locatiemanager geeft leiding aan de medewerkers en is 

verantwoordelijk voor het realiseren van de gestelde doelstelling van TintelTuin en de 

dagelijkse aansturing van de locatie.  

- Administratief ondersteuner. De administratief ondersteuner ondersteunt de 

locatiemanager op administratief gebied. Taken als een intake gesprekken voeren, een 

rondleiding geven horen hier ook bij. 

- Oudercommissie. De Golfbreker heeft een oudercommissie. De oudercommissie overlegt 

ongeveer vier keer per jaar over lopende zaken op het kinderdagverblijf. De 

oudercommissie van De Golfbreker heeft als taak de belangen van de kind(eren) en de 

ouders te behartigen. Het is belangrijk over zaken zoals voeding, hygiëne en veiligheid 



 

 

mee te kunnen denken en praten. Verder is de oudercommissie actief met het bedenken 

en organiseren van evenementen en ouderavonden. 

- Pedagogisch beleidsmedewerker/coach, zij coacht de pedagogisch medewerkers bij de 

dagelijkse werkzaamheden. Dit kan door coaching op de groep, maar ook door het 

trainen/scholen van pedagogisch medewerkers buiten de groep. Daarnaast houdt de 

pedagogisch beleidsmedewerker/coach zich ook bezig met het pedagogisch beleid en 

de werkwijze daarbij. Bijvoorbeeld hoe de pedagogisch medewerkers kinderen uitdagen 

om nieuwe vaardigheden aan te leren. 

- Op onze locatie kan ook een pedagogisch assistent (ook bekend als groepshulp) ingezet 

worden. Deze gaat de pedagogisch medewerkers op de groep ondersteunen in de 

verzorging en begeleiding van de kinderen en voert daarnaast licht huishoudelijke 

werkzaamheden uit.  

 

De personele inzet bij het begin en het einde van de dag en tijdens de pauze 

Op een schoolmiddag werken 10 pedagogisch medewerkers voor 5 groepen, behalve op de 

woensdag en vrijdag, want dan is er 1 tot 1,5 groep open. Vijf medewerkers starten op ma, di en 

do om 14.15 uur, daarop volgend begint de rest om 14.30 uur. 2 pedagogisch medewerkers 

werken tot 17.30 uur, 5 pedagogisch medewerkers werken tot 18.00 uur en 3 pedagogisch 

medewerkers sluiten de dag af om 18.30 uur.  

Betekent dat er altijd met 3 pedagogisch medewerkers wordt afgesloten. Op de woensdagen en 

vrijdagen is dit anders. Op woensdag beginnen 2 pedagogische medewerkers om 12.15 uur en 

eindigt er één om 17.00 uur. De andere collega sluit dan alleen af en werkt dus tot 18.30 uur. Op 

vrijdag start er 1 pedagogisch medewerker om 14.00 uur en de ander twee om 14.30 uur. 1 stopt 

om 17.00 uur, de 2de om 18.00 uur en er sluit 1 pedagogisch medewerker af tot 18.30 uur. 

 

Op woensdag hebben de 2 pedagogisch medewerkers beide een kwartier pauze tussen 13.00 

uur en 15.00 uur. Tijdens de vakantieweken wordt de pauze gehouden tussen 13.00 uur en 15.00 

uur. De duur van de pauze hangt af van met hoeveel medewerkers er gewerkt wordt, dit kan 

variëren van een half uur tot een uur.  

 

In de vakantieweken wordt er gewerkt met een vroege, tussen en late dienst. De kinderen die 

tijdens schoolweken gebruik maken van voorschoolse opvang, mogen tijdens vakantieweken 

vanaf 7.15 uur gebracht worden. De overige kinderen worden tijdens vakantieweken gebracht 

vanaf 8.30 uur. De sluitingstijd is 18.30 uur. Hoeveel pedagogische medewerkers er om 7.15 uur in 

de vakantie beginnen hangt van het aantal aanwezige VSO kinderen af. Per vakantie verschilt 

het hoeveel personeel er ingezet dient te worden, aangezien er vooral van flexibele opvang 

gebruik gemaakt wordt door ouders. Ouders nemen per jaar een aantal dagen af en geven een 

aantal weken voordat de vakantie plaatsvindt door op welke dagen hun kinderen zullen komen.  

Het meest voorkomende voorbeeld is dat er 1 pedagogische medewerker om 7.15 uur begint, de 

volgende pedagogische medewerker begint om 8.15 uur, afhankelijk van het aantal kinderen die 

dag anders zijn het 2 pedagogische medewerkers die om 8.15 uur beginnen. Dan begint de 

volgende pedagogische medewerker om 9.00 uur en dan is er nog de late dienst, dan beginnen 

de pedagogische medewerker om 9.30 uur. De eerste pedagogische medewerker gaat dan om 

16.30 uur weg, dan afhankelijk van hoe laat de kinderen opgehaald worden gaat de volgende 

pedagogische medewerker weg om 17.15, gevolgd door de volgende pedagogische 

medewerker die om 18.00 weg zal gaan, de laatste dienst stopt om 18.30. 

 



 

 

Half uur en drie uurregeling – tijden van afwijken op de BKR 
Beroepskracht -/ kindratio (BKR) 

In de Wet Kinderopvang zijn regels vastgelegd voor het maximale aantal -gelijktijdig aanwezige- 

kinderen dat één pedagogisch medewerker binnen een basisgroep mag opvangen. Bij de 

berekening van de beroepskracht (= pedagogisch medewerker-) / kindratio en de maximale 

groepsgroottes maakt onze locatie gebruik van de online rekentool die te vinden is onder de 

volgende link: http://1ratio.nl. 

 

Half uurregeling en drie uurregeling – tijden van afwijken op de BKR 

In de onderstaande tabel staat beschreven binnen welke tijdvakken er kans bestaat op het 

afwijken van de beroepskracht / kind ratio (BKR). De exacte tijdvakken waarin kans bestaat op 

afwijken kunnen per dag verschillen maar niet per week, en bedragen op naschoolse dagen in 

totaal niet meer dan een half uur per dag en tijdens openingstijden van 10 uur of meer niet meer 

dan drie uur per dag. Behoudens de tijden zoals genoemd in onderstaande tabel wordt tijdens 

openingstijden niet afgeweken van de BKR. 

 

Schooldagen 

Groep Dag Tijd waarin kans 

bestaat op afwijken 

van de BKR 

Totaal 

Groep geel en bauw Woensdag - Pauze 

Woensdag  

Vrijdag 

14.00-14.15 uur 

17.00-17.30 uur 

17.00-17.30 uur 

15 minuten 

30 minuten 

30 minuten 

 

Vakanties/schoolvrije dagen 

Groep 

 

 

Dag Tijd waarin kans 

bestaat op afwijken 

van de BKR 

Totaal 

Groep geel 

voegt van 08.30-09.00 

uur en van 18.00-18.30 

uur samen met groep 

blauw. 

 

Groep blauw 

voegt van 08.30-09.00 

uur en van 18.00-18.30 

uur samen met groep 

geel. 

 

Groep rood 

voegt van 08.30-09.00 

uur en van 18.00-18.30 

uur samen met groep 

oranje en groen. 

 

Groep oranje 

Ma, di en do 

 

 

 

 

 

Ma, di en do 

 

 

 

 

 

Ma, di en do 

 

 

 

 

 

Ma, di en do 

08.30-09.30 

18.00-18.30 

13.00-14.30 

 

 

 

“ 

 

 

 

 

 

“ 

 

 

 

 

 

“ 

60 minuten 

30 minuten 

90 minuten 

 

 

 

“ 

 

 

 

 

 

“ 

 

 

 

 

 

“ 

http://1ratio.nl/


 

 

voegt van 08.30-09.00 

uur en van 18.00-18.30 

uur samen met groep 

rood en groen. 

 

Groep groen 

voegt van 08.30-09.00 

uur en van 18.00-18.30 

uur samen met groep 

rood en oranje. 

 

Groep blauw voegt 

op woensdag en 

vrijdagen wanneer 

nodig samen met 

groep oranje. 

 

Groep oranje voegt  

op woensdag en 

vrijdagen wanneer 

nodig samen met 

groep blauw. 

 

 

 

 

 

 

 

Di en do 

 

 

 

 

 

Woe en vrijdag 

 

 

 

 

 

Woe en vrijdag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ 

 

 

 

 

 

08.30-09.00 

13.00-14.00 

17.00-18.30 

 

 

 

“ 

 

 

 

 

 

 

 

“ 

 

 

 

 

 

30 minuten 

60 minuten 

90 minuten 

 

 

 

 

 

 

Wijze van informeren bij uitvallen van een vaste medewerker en/of andere medewerkers op de 

groep. 

Wanneer pedagogisch medewerkers langdurig uitvallen worden ouders hiervan per 

nieuwsbrief/nieuwsbericht in Konnect op de hoogte gesteld. Wanneer een pedagogisch 

medewerker zich op korte termijn ziek meldt wordt er een medewerker ingezet die gekoppeld is 

aan de eigen locatie. Mochten er dan nog plekken open staan wordt er een beroep gedaan op 

de flexpool van TintelTuin. Deze medewerker wordt aan het begin van de middag voorgesteld 

aan de kinderen. Aan het eind van de middag stelt de invalkracht zich voor aan de ouders. De 

vaste pedagogisch medewerkers informeren de ouders indien nodig over de reden dat de 

invalkracht er is.  

 

Vaste invalkrachten.  

Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met gekoppelde vaste medewerkers van de locatie. Mochten 

deze al zijn ingezet wordt er een beroep gedaan op de flexpool. Je kunt je voorkeur aangeven bij 

het aanvragen van een medewerker uit de flexpool. Mocht de flexpool leeg zijn dan wordt er een 

beroep gedaan op een aantal uitzendbureaus waarmee TintelTuin samen werkt. 

 

Zelfstandigheid op de BSO  
Kinderen met een zelfstandigheidsverklaring mogen bijvoorbeeld zelfstandig buiten spelen op het 

aangrenzende schoolplein. Wij merken dat als een kind ouder wordt hij/zij toe is aan meer 

zelfstandigheid. Wij willen de kinderen graag helpen op de weg naar zelfstandigheid en ze hierin 

zo goed mogelijk begeleiden en ondersteunen. Wij maken samen met kinderen en hun ouders 

afspraken over de mate van zelfstandigheid en leggen dit vast in het zogenoemde 



 

 

'zelfstandigheidscontract 

 

Aanbod van materialen en activiteiten in specifieke ruimtes 
 

Binnenruimte en aanbod spelmateriaal en activiteiten 

BSO De Golfbreker heeft 4 vaste groepsruimten. Groep oranje gebruikt de hal als basis ruimte. Op 

de groepen zijn er hoekjes gemaakt voor de kinderen waar ze samen met vriendjes en 

vriendinnetjes op kunnen gaan in hun spel. De aparte hoekjes in de groep bieden de veiligheid 

van een groep met daarin de gelegenheid op kleinere schaal op ontdekking te gaan. Denk 

hierbij aan: een hoek met bouwmaterialen, een leeshoek, timmertafel, meidenhoek, een atelier, 

een keukenhoek, chill hoek, laboratorium en een game hoek.  

Op de groep is volgens de screeningslijst voorkomend uit het pedagogisch beleid voldoende 

materiaal aanwezig. Elk jaar wordt de screeningslijst nagelopen en wordt bekeken wat er 

vervangen moet worden en worden de wensen en behoeftes van de kinderen hierin 

meegenomen. 

 

Buitenruimte en aanbod spelmateriaal en activiteiten 

Op locatie De Golfbreker maken we gebruik van het aangrenzende schoolplein. Er zijn diverse, op 

deze leeftijd afgestemde, spelmaterialen aanwezig waar de kinderen mee kunnen spelen op het 

aangrenzende buitenterrein. In de omgeving zijn ruim voldoende andere speelterreinen voor 

kinderen aanwezig. Ook van deze terreinen wordt regelmatig gebruik gemaakt. 

 

Samenwerking 
Activiteiten in het kader van de brede school (BSA) of integraal Kind Centrum (IKC) 

TintelTuin heeft een samenwerkingsverband met Agora afgesloten om te werken naar een 

Integraal Kind Centrum. In de praktijk is de samenwerking gericht op basisschool De Golfbreker, 

BSO De Golfbreker (gevestigd in de school met 5 groepen), Kinderdagverblijf De Golfbreker en 

Peuterspelen De Golfbreker (gevestigd in de school). Gezamenlijk willen wij een optimale leer- en 

ontwikkelomgeving voor kinderen bieden. Daarom geven we samen inhoud aan de wijze waarop 

we doorgaande lijnen voor kinderen kunnen realiseren. Dit heeft uiteraard betrekking op het 

gebied van praktische informatie, maar ook willen we kinderen een doorgaande lijn bieden met 

betrekking tot thema's en pedagogiek. Er zijn afspraken gemaakt over het aanbieden van Brede 

School Activiteiten (BSA).  

Daarnaast zijn er ook doorlopende samenwerkingsprojecten m.b.t. een uitwerken van een 

gezamenlijk thema,  elkaars expertise en ervaring delen en ondersteunen waar nodig en gebruik 

maken van elkaars ruimtes. Via de nieuwsbrief worden ouders op de hoogte gehouden van de 

IKC ontwikkelingen.  

 

Pedagogisch beleid 
BSO De Golfbreker handelt volgens het pedagogisch beleid van TintelTuin. Het pedagogisch 

beleid van TintelTuin is in te zien op de locatie, en beschikbaar op de website www.tinteltuin.nl 

In het pedagogische beleid worden de vier competenties met concrete voorbeelden 

beschreven, het betreft de competenties: 

- emotionele veiligheid 

- persoonlijke competentie 

- sociale competentie 

- overdracht van normen en waarden 

http://www.tinteltuin.nl/


 

 

 

Pedagogisch Actief 

Het pedagogisch beleid van TintelTuin is voor pedagogisch medewerkers concreet gemaakt en 

uitgewerkt in pedagogische acties en activiteiten. Er wordt voor een aantal belangrijke 

momenten gedurende de dag (zoals binnenkomst, vrij spel, activiteiten) precies beschreven wat 

je doet, en hoe je dat doet als pedagogisch medewerker.  

Ook de handelswijze van de pedagogisch medewerkers met betrekking tot het wennen is op 

deze wijze concreet gemaakt als pedagogische actie. Het boek Pedagogisch Actief is in te zien 

op de locatie. Belangrijke zaken voor ouders over het wennen  kunt u lezen in het 

informatieboekje. Dit is in te zien op de website www.tinteltuin.nl onder het kopje Informatie.  

 

Activiteiten 

We vinden het belangrijk dat onze activiteiten aansluiten bij de interesses en belangstelling van 

kinderen. Tegelijkertijd willen we ze uitdagen om hun grenzen te verleggen, hun mogelijkheden te 

leren kennen en kennis te maken met activiteiten of materialen die zij zelf misschien (nog) niet 

zouden kiezen. We bieden een evenwichtig aanbod aan activiteiten, zodat kinderen de 

mogelijkheid krijgen om alle competenties te ontwikkelen.  

 

De 6 competenties zijn: 

1. Emotionele competenties: Kijk, ik mag er zijn! 

    Vertrouwen in jezelf en in anderen, omgaan en herkennen van gevoelens. 

2. Sociale competenties:  Kijk, we doen het samen! 

    Het gevoel erbij te horen en verbondenheid met de groep, rekening houden met elkaars 

gevoelens,   

    samen spelen en elkaar helpen. 

3. Expressieve en beeldende competenties: Kijk, ik kan dansen, zingen en iets maken!  

     Het zich uiten in kleur, klank, geur, smaak, vorm of beweging. 

4. Motorische en zintuiglijke competenties: Kijk, ik beweeg! / Kijk, ik ervaar en ontdek! 

  Het plezier hebben in bewegen en het leren van vaardigheden. Rollen, lopen, dansen, 

balanceren, springen,    fietsen (de grove motoriek). Tekenen, schrijven, kralen rijgen, oog-

handcoördinatie (de fijne motoriek).Het  opdoen van ervaring  door middel van alle zintuigen: 

horen, zien, voelen, proeven en ruiken,  

   (zintuiglijke competentie). 

5. Cognitieve competenties: Kijk, ik voel, denk en ontdek! 

    Het begrijpen en benoemen, leren van oorzaak-gevolg, ordenen en meten. 

6. Taal en communicatieve competenties: Kijk, ik maak contact, luister, praat en begrijp! 

     Het leren begrijpen en genieten van taal, benoemen, praten, zingen, lezen 

 

Op de BSO wordt gewerkt met een het programma Doenkids. De activiteiten worden samen met 

de kinderen maandelijks opgesteld en zijn veelal aan een thema gebonden. Buiten dit vastomlijnde 

activiteitenbeleid is er volop de gelegenheid om in te spelen op de dagelijkse behoefte van de 

kinderen door middel van vrij spel. 

 

Observeren    
Kinderdagverblijf De Golfbreker hanteert een methode welbevinden waarin kinderen gevolgd 

worden in hun ontwikkeling. Deze methode wordt voor alle kinderen 1 keer per jaar op de locatie 

toegepast. Opvolgend op de observatie en invullen van het formulier wat bij de methode hoort, 
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wordt ouders een oudergesprek aangeboden. Ouders tekenen zich in voor dit oudergesprek of 

geven op dit formulier aan dat zij geen gebruik maken van het oudergesprek.  

 

Mentorschap  
Ieder kind krijgt een vaste mentor. De mentor is een pedagogisch medewerker van de groep en is 

het aanspreekpunt voor ouder over de afstemming van de ontwikkeling en het welbevinden van 

het kind. De mentor verzamelt informatie over het welbevinden en de ontwikkeling van het kind bij 

de andere pedagogisch medewerkers. 

Het is dus niet zo dat de mentor als enige verantwoordelijk is voor de observaties bij de kinderen 

waarover zij mentor is. Tussen collega’s onderling worden hierover afspraken gemaakt.  

Wel is de mentor bij voorkeur degene die het oudergesprek voert. Ook coördineert zij daar waar 

welbevinden van een kind bijzonderheden laat zien. In de praktijk betekent dit dat zij afspraken 

maakt met collega’s over extra zorg, eerste aanspreekpunt is voor ouders. Collega’s houden de 

mentor op de hoogte van opvallende zaken rond het mentor kind en/of vragen van ouders. 

Ouders worden mondeling geïnformeerd tijdens de intake en vinden bij wijzigingen in de 

ouderapp terug welke mentor hun kind heeft.  

 

 


