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Columbus     

 

Adres: OirschotseDijk 14b 

5651 GC Eindhoven 

 

Telefoonnummer:  

Kantoor:040-2490230 

KDV:040-2490231 

BSO: 040-2490232 

 

Algemeen mailadres: columbus@chilcareeindhoven.nl 

Website: www.childcareeindhoven.nl/en/locations/columbus 

 

Openingstijden:  

Kinderdagverblijf:  

Maandag t/m vrijdag: 7.30 - 18.30 uur. 

 

Foundation: 

Maandag t/m vrijdag: 8.15/8.30 – 12.15 uur. 

 

After Foundation:  

Maandag t/m vrijdag: 12.15 – 19.00 uur. 

Tijdens vakanties: 07.30 – 19.00 

 

Buitenschoolse opvang: 

Maandag t/m vrijdag: na school - 19:00 uur. 

Tijdens vakanties: 07.30 - 19.00 uur. 

 

 

Directeur: Mendy Tonnaer 

Bereikbaar op de volgende dagen: Dinsdag t/m Vrijdag 

Telefoonnummer: 06-13978499 

Mailadres: m.tonnaer@chilcareeindhoven.nl 

 

Achterwacht directeur: Trudy Sijbers 

Telefoonnummer: 06- 13774224 

Mailadres: t.sijbers@childcareeindhoven.nl 
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Introductie  
 

International Childcare Columbus biedt professionele kinderopvang voor kinderen van 0-12 jaar en 

is gevestigd op de campus van de “International School Eindhoven” (ISE), waar we nauw mee 

samenwerken. We bieden dagopvang voor 0- tot 4-jarigen, een “Foundationgroup” voor 3 jarigen 

(voorbereiding op de basisschool gecombineerd met de instroomgroep in samenwerking met  

leerkrachten van de ISE) en buitenschoolse opvang voor 4- tot 13-jarigen.  

Op onze buitenschoolse opvang kunnen wij maximaal 80 kinderen opvangen, verdeeld over 4 

basisgroepen. Op ons kinderdagverblijf kunnen wij ook maximaal 80 kinderen opvangen verdeeld 

over 5 stamgroepen. De groepsgrootte op moment van vaststellen van dit beleid is: 

KDV 

• Stars 12 kinderen 

• Sun 10 kinderen 

• Moon 12 kinderen 

• Rainbow 16 kinderen  

• Planets  16 kinderen 

BSO 

• Yellow 20 kinderen 

• Green 20 kinderen 

• Orange 12 kinderen  

• Blue 24 kinderen 

 

Onze ruimtes stralen rust en sfeer uit en bieden aan alle kinderen volop spelmogelijkheden. 

Columbus heeft een eigen buitenruimte voor dagopvang en voor de BSO die zo is aangelegd dat 

kinderen uitgedaagd worden om te spelen en op ontdekking te gaan. Ook de directe omgeving van 

de ISE-Campus biedt volop mogelijkheden om te spelen, zoals sportvelden, bossen, gymzalen en 

een tweede grote buitenspeelplaats. Kortom, een stimulerende omgeving waar kinderen kunnen 

spelen, ontwikkelen en leren. 

Omdat we onderdeel zijn van de ISE-Campus vangen we veel kinderen op van allerlei nationaliteiten 

van over de hele wereld. Hier komen dagelijks kinderen van expats uit vele landen en werelddelen, 

vaak voor een beperkte periode, omdat hun ouders tijdelijk in Nederland verblijven voor hun werk. 

Dit geeft een speciale dynamiek, met een internationaal karakter.  

Ook voor Nederlandse gezinnen is de ISE-campus en opvang bij Columbus van toegevoegde waarde. 

Kinderen van nu groeien op in een maatschappij waarin de rest van de wereld ‘om de hoek’ ligt. 

Alleen al door de digitalisering is contact met andere culturen heel makkelijk geworden. Met onze 

internationaal georiënteerde kinderopvang willen we kinderen van baby af aan laten kennismaken 

met andere culturen. Waarbij we onze Nederlandse cultuur zeker niet uit het oog verliezen. We willen 

kinderen een goede basis geven voor een toekomst waarin grenzen steeds meer zullen vervagen. 

Dat zien we als onze missie die wij in ons LOGO laten zien. De groene sfeervolle campus van de ISE 

is voor ons de ideale plek. 

Het opleidingsplan is ook onderdeel van het pedagogisch locatiebeleid en worden jaarlijks 

geëvalueerd en bijgesteld met het team en de oudercommissie.  
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Pedagogisch beleid 
Columbus werkt volgens het pedagogisch beleid van de Kinderopvanggroep. Dit beleid is te vinden 

in de voetnoot op onze websitepagina: www.kinderstadinternational.nl/columbus en in de 

informatiemap op de locatie. 

In het algemeen pedagogisch beleid van onze organisatie is onze visie en doel in de omgang met 

kinderen als volgt omschreven:  

Voor de allerjongsten is geborgenheid en veiligheid, als aanvulling op de gezinssituatie, erg belangrijk. 

De sfeer in de groep, de gezelligheid en het vrije spel wat wij aanbieden, sluit goed aan bij deze 

behoeften van jonge kinderen. 

De dreumesen en peuters kunnen al meer vrijheid aan. Zij hebben meer behoefte aan spanning en 

uitdaging en willen hun leefwereld groter maken. De pedagogisch professionals stemmen de 

activiteiten voor deze kinderen meer af op hun behoeften.  

Op de buitenschoolse opvang bieden wij de kinderen een zinvol ontdekkingsklimaat, waarbij optimaal 

spelplezier centraal staat en waarin zij hun persoonlijke en sociale vaardigheden kunnen verbreden 

en verdiepen. Pedagogisch professionals zoeken de balans tussen autonomie en participatie. 

Wij willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen tot mondige, zelfstandige en 

onafhankelijke mensen met een eigen persoonlijkheid. Dit doen we door situaties te creëren die 

ervoor zorgen dat kinderen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren, hun eigen individuele 

mogelijkheden kunnen ontdekken en samen te leven met anderen.  

Pedagogische visie Columbus 

Diversiteit 

Kinderen van verschillende nationaliteiten komen samen om te spelen, te ontdekken, te onderzoeken 

en te leren. In een stimulerende, vertrouwde en veilige omgeving waar ze helemaal zichzelf kunnen 

zijn. We vinden het belangrijk dat juist kinderen uit allerlei landen en culturen zich bij ons echt thuis 

voelen, want alleen dan komen kinderen tot ontplooiing.  

Op onze internationaal georiënteerde locatie zien we het als uitdaging om stabiliteit en veiligheid te 

bieden en de sociale ontwikkeling van kinderen te stimuleren in groepen met een grote culturele 

diversiteit en een regelmatig wisselende samenstelling. 

Ieder kind heeft van nature de behoefte om de wereld te verkennen en zich eigen te maken en 

gebruikt daarvoor al zijn zintuigen. Dit is een universele behoefte. Als kinderopvang sluiten we aan 

bij de natuurlijke nieuwsgierigheid die alle kinderen in zich hebben en de drang om de wereld op een 

actieve manier met je hele lijf te gaan ontdekken. We zoeken naar interesses en vaardigheden van 

kinderen en stimuleren dit. Kinderen voelen zich veilig en gezien en wij kunnen de verschillende 

ontwikkelingsgebieden met positieve aandacht en bevestiging stimuleren.  

Natuurlijk is er ook aandacht voor de verschillen in cultuur en achtergrond van de kinderen die wij 

opvangen en gaan we spelenderwijs samen op ontdekking door de wereld. We geven kinderen graag 

ruimte en vrijheid om zelf op onderzoek uit te gaan en hun lijf en zintuigen actief te gebruiken. 

Door aan te sluiten bij die natuurlijke nieuwsgierigheid en het actief ontdekken met je hele lijf willen 

we kinderen een goede basis bieden naast de basisschool, waar het ‘echte’ leren in een meer 

gestructureerde setting plaats vindt. Ook op de BSO bieden we de kinderen na een dag op school de 

ruimte en vrijheid om hun eigen interesses te volgen en actief bezig te zijn. Samen spelen, 

ontspanning en plezier hebben staat voorop. We bieden activiteiten aan en er zijn verschillende 

ruimtes binnen en buiten waar kinderen alleen of in kleine groepen kunnen spelen, ontdekken en 

onderzoeken, ontspannen of gewoon gezellig kletsen en samen zijn.  

Ons motto: “…We help them to explore the world...’’  
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Thema’s, spelmateriaal en activiteiten  

We werken veel met thema’s om kinderen kennis te laten maken met alledaagse gebeurtenissen in 

de verschillende culturen, met seizoenen, met feestelijkheden en met emoties zoals blijheid, 

boosheid en verdriet. We hebben er aandacht voor dat kinderen goed met elkaar leren omgaan en 

leren om voor zichzelf op te komen. Dit zijn universele waarden die we de kinderen willen meegeven. 

Onze pedagogisch professionals begeleiden en stimuleren de kinderen en zorgen voor een goede 

sfeer in de groep.  

Speelgoed wordt met zorg uitgezocht. Er wordt gekeken of het voldoende uitdagend is, of het de 

fantasie van kinderen prikkelt, of het veilig is en van welk materiaal het gemaakt is. We kunnen 

digitale media gebruiken ter ondersteuning en als hulpmiddel om een thema te versterken. Wij zien 

het werken met digitale media op Columbus niet als doel of spel op zich. Het gebruik van de eigen 

zintuigen en het samen doen en ervaren is voor ons het uitgangspunt. 

 

Nederlandse en Engelse taal 

Columbus is van origine een Nederlands georiënteerd kindercentrum in een internationale setting 

(de ISE). De Wet kinderopvang biedt ons de mogelijkheid deel te nemen aan een onderzoek naar 

meertaligheid binnen de kinderopvang. In 2018 zijn we gestart met deze vierjarige pilot. Op iedere 

groep wordt er naast het Nederlands ook structureel Engels gesproken met de kinderen. We hebben 

gekozen voor deze taal omdat het een wereldtaal is en omdat het ook de voertaal of de tweede taal 

is binnen het onderwijssysteem van de internationale school. Met veel ouders communiceren we in 

het Engels. Ons uitgangspunt voor de pilot is dat er altijd een pedagogisch professional op de groep 

aanwezig is die Nederlands spreekt, samen met een collega die Engels spreekt met de kinderen. Wij 

werken volgens het ‘one teacher, one language’ principe. Op deze manier krijgen de kinderen 

ongeveer 50% Engels en 50% Nederlandse taal aangeboden. We werken er naartoe dat de kinderen 

beide talen goed leren begrijpen en spreken. Uiteraard kan de focus liggen op een van beide talen. 

Daarnaast gebruiken we ook gebaren, pictogrammen en foto’s ter ondersteuning en ter 

verduidelijking van zowel Nederlandse als Engelse instructies of begrippen. Vaste ruimtes en een 

duidelijk dagritme helpt ons ook om kinderen zich veilig en op hun gemak te laten voelen, ondanks 

de taalbarrière die er vaak is. Zie verder de bijlage II “Pilot Engelse Taal”.. 

Enkele pedagogisch professionals van Moon, Rainbow en Foundation zijn op Hbo-niveau geschoold 

in Cambridge Engels wat ze de tools biedt om goed met ouders te kunnen communiceren. De andere 

pedagogisch professionals die op Stars en Sun, die Engels spreken zijn allen geschoold op Engels B1. 

Op de dagopvang worden zowel het effect als de resultaten van deze pilot gevolgd door een 

wetenschappelijk team vanuit het Ministerie van SZW. 

 

Op de buitenschoolse opvang spreken we naast het Nederlands ook de Engelse taal met de kinderen. 

Al onze kinderen komen van ISE, deels van de international department en deels van de Nederlandse 

afdeling. Beide talen worden echter op beide afdelingen aangeboden.  

 

Ouders 

We willen natuurlijk dat alle ouders zich welkom voelen in ons land en op onze locatie. We laten 

expat ouders kennis maken met de Nederlandse cultuur en andersom. Nederlandse ouders maken 

kennis met het internationaal multicultureel karakter van Columbus en de ISE. We koken en eten 

regelmatig samen en we zoeken afstemming met ouders als het gaat om zorg en opvoeding in de 

eigen cultuur. 

Wij staan open voor ideeën en wensen van ouders. Juist vanwege de grote diversiteit in culturele 

achtergrond en omgang met hun kinderen kunnen we veel van ouders leren.  Uitgangspunt is dat 

ideeën bijdragen aan het welzijn van het kind op de groep. Het kind en zijn grote nieuwsgierigheid 

naar de wereld en drang om die zelf te ontdekken staat altijd centraal. 
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Pedagogische basisdoelen 

Tijdens de opvangdagen volgt iedere groep een eigen dagritme waarin verzorging en opvoeding, 

aansluitend bij het pedagogisch beleid, een plaats hebben. Wij sluiten aan bij de pedagogische 

basisdoelen, zoals opgenomen in de Wet Kinderopvang. We  hebben dit voor de dagopvang, de 

Foundation group en de buitenschoolse opvang als volgt uitgewerkt: 

Dagopvang  

Wij bieden emotionele veiligheid door te zorgen voor een goede sfeer, o.a. door begroeting bij naam, 

interesse tonen, hulp aanbieden, kinderen leren om hulp te vragen, humor en grapjes maken, zorgen 

voor elkaar, positief kijken, luisteren en oogcontact maken. Maar ook door duidelijk en consequent 

te zijn, uitleg te geven, kinderen serieus te nemen, eerlijk zijn en bij een afspraak of huisregel te 

betrekken. We bieden structuur door een vast dagprogramma. We creëren momenten van rust in 

kleine groepjes en maken plezier met activiteiten in een veilige maar wel stimulerende omgeving.  

De emotionele veiligheid wordt ook gewaarborgd door een startmoment, kringmomenten en pauzes 

in de eigen groep met een eigen pedagogisch professional. We praten samen met de kinderen over 

hoe het gaat met iedereen. De pedagogisch professional neemt even tijd en stelt vragen over wat 

de kinderen hebben meegemaakt, hoe de kinderen zich voelen, wat ze willen gaan doen, hoe het 

met het spel of groepsactiviteit gaat waarmee ze bezig zijn. En als het nodig is maken we een praatje 

met individuele kinderen. We geven regelmatig een knipoog, aai over de bol of een schouderklopje, 

waardoor we de kinderen laten voelen dat we hen zien en waarderen, we geven complimenten en 

motiveren kinderen om ook elkaar een complimentje te maken. We nemen de kinderen serieus en 

betrekken hen bij het activiteitenprogramma en de keuzemogelijkheden. Door persoonlijke aandacht 

en flexibel om gaan met het dagprogramma en door kinderen de ruimte te geven om ook alleen te 

kunnen zijn of alleen te spelen voelen de kinderen zich gezien en gewaardeerd. 

Baby’s hebben een rustig hoekje, waar ze ongestoord rond kunnen kruipen. We zorgen tijdens de 

voeding en verschoning dat er oogcontact is, er vindt zo één op één interactie plaats. Er wordt bewust 

tijd gemaakt voor fysiek contact met iedere baby. We zijn beschikbaar door op de grond te zitten, 

liggen, en we spelen mee. 

De dreumesen hebben de mogelijkheid  om hun zelfstandigheid te ontwikkelen.  

En de peuters hebben bijvoorbeeld de ruimte om uitdagende materialen te gebruiken, zonder dat 

het gevaarlijk wordt voor de kleinere kinderen.  

We stimuleren de persoonlijke ontwikkeling door kinderen te ondersteunen, uit te dagen, 

belangstelling te tonen en complimenten te geven. 

Wij stimuleren de jonge kinderen bij het bewegen, omrollen, optrekken e.d., en het oudere kind 

dagen we uit tot klimmen, glijden, rennen, fietsen of dansen. We stimuleren kinderen als ze iets 

nieuws proberen door een gevarieerd en voldoende uitdagend aanbod, we geven hen de tijd daarvoor 

en forceren niets. Door actief te kijken wat kinderen nodig hebben voor hun ontwikkeling bieden we 

activiteiten aan, vanuit onze VE-methode Startblokken. 

Onze dagverblijfgroepen zijn ingericht met activiteitenhoeken en we werken regelmatig met thema’s 

die zichtbaar zijn in de groep. We zorgen voor afwisselend en ontwikkeling stimulerend spelmateriaal 

dat de kinderen ook zelf kunnen pakken. We werken graag met ‘onaf’ natuurlijk materiaal, waar 

kinderen hum fantasie op los kunnen laten. En we hebben een aparte rustige en veilige plek voor de 

allerkleinsten.  

De sociale ontwikkeling van kinderen stimuleren we door kinderen actief uit te nodigen om samen te 

spelen met of naast elkaar. We betrekken kinderen bij elkaar helpen of troosten. We stimuleren en 

ondersteunen  kinderen bij het sluiten van vriendschappen. We helpen kinderen die het wat moeilijk 

vinden om contacten te maken met andere kinderen en zoeken samen aansluiting. We benutten de 

start en/of kringmomenten of pauzemomenten in de eigen groep of in de kleine groepjes voor een 

contactmoment van de kinderen met elkaar en met de pedagogisch professional op de groep. We 
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praten even bij, gaat het goed met iedereen? Weten de kinderen wat ze gaan doen en met wie ze 

willen spelen? We bieden regelmatig activiteiten in kleinere groepjes van een bepaalde leeftijd of 

ontwikkelingsniveau zodat ze met leeftijdsgenootjes kunnen spelen.   

Voor baby’s doen we dat bijvoorbeeld wanneer de baby op schoot ligt ‘grappige’ gesprekjes te voeren, 

gekke geluiden maken, vreemde gezichten te trekken en we zorgen dan ook voor momenten van 

rust, zodat het kind terug kan ‘praten’. We zingen spelletjes of rijmpjes zoals ‘klap eens in je handjes’ 

en kiekeboe. Zodra het kind kan kruipen is het geweldig om achter elkaar aan te kruipen, 

‘vangspelletjes’ te spelen of hele simpele verstopspelletjes. 

We werken aan de overdracht van waarden en normen in ons pedagogisch handelen, we benoemen 

bijvoorbeeld verschillen zonder te oordelen. In onze internationaal georiënteerde omgeving wennen 

kinderen al snel al culturele diversiteit. We leren kinderen om met zorg om te gaan met elkaar, en 

ook met dieren en planten in hun omgeving. We ondersteunen kinderen bij het oplossen van 

conflicten, bijvoorbeeld door een emotie te helpen verwoorden of alternatieven aan te bieden. Maar 

ook door ruimte te bieden en begrip te tonen voor emoties, deze te verwoorden en kinderen even 

rust te gunnen. We zoeken dan een veilig plekje waar dat kan. Op iedere groep zijn regels en wij 

leven die zelf consequent en op de juiste manier na. We betrekken de kinderen actief bij onze regels 

en afspraken en we gaan zoveel als mogelijk uit van wat wel kan, we geven uitleg en zoeken een 

alternatief als iets niet kan. 

Foundationgroup 

Wij bieden emotionele veiligheid door te zorgen voor een goede sfeer, o.a. door begroeting bij naam, 

interesse tonen, hulp aanbieden, kinderen leren om hulp te vragen, humor en grapjes maken, zorgen 

voor elkaar, positief kijken, luisteren en oogcontact maken. Maar ook door duidelijk en consequent 

te zijn, uitleg te geven, kinderen serieus te nemen, eerlijk zijn en bij een afspraak of huisregel te 

betrekken. We creëren veilige ontwikkelsituaties door de kinderen een vast ochtendprogramma te 

bieden met ontwikkelingsgerichte activiteitenblokken. Een maal per week bieden we, in 

samenwerking met de Upper Foundation group van de internationale school, activiteitenblokken aan 

voor de 3 en 4 jarigen samen. We bieden daarnaast voldoende rustmomenten en vrij spel om zelf 

op ontdekking te gaan. 

We stimuleren de persoonlijke ontwikkeling door de kinderen uit te dagen tot klimmen, glijden, 

rennen, fietsen of dansen. Door vallen en opstaan ontdekken ze hun eigen fysieke  talenten en  de 

mogelijkheden van de omgeving. Maar ook door samen te lezen of verhalen te vertellen, dingen te 

maken, tekenen, knutselen en al wat taalspelletjes in Nederlands en Engels en rekenspelletjes te 

doen. De ontwikkelingsgerichte activiteitenblokken in de ochtend worden begeleid door een 

Nederlands sprekende pedagogisch professional en een Engels sprekende leerkracht (teacher) van 

school samen. We stimuleren kinderen door ze telkens iets nieuws te laten proberen en hen de tijd 

daarvoor te geven, complimentjes te geven, aan te sluiten bij het spel of nieuw spelmateriaal aan te 

bieden. Door actief te kijken naar waar kinderen aandacht voor tonen en waar ze mee bezig zijn 

bieden we activiteiten die passen bij hun ontwikkeling en interesse. Onze groepsruimtes zijn zo 

ingericht met ontwikkeling stimulerend spelmateriaal dat kinderen worden uitgenodigd tot 

verschillende activiteiten zoals spelletjes doen, een kringactiviteit, lezen, zingen, muziek of 

knutselen. Er is veel aandacht voor kringgesprekjes om de taalontwikkeling te stimuleren. Daarbij 

gebruiken we gebaren en plaatjes als dat nodig is. Als voorbereiding op de basisschool.  

De sociale ontwikkeling van kinderen stimuleren we door kinderen actief uit te nodigen om samen te 

spelen e/o werken met of naast elkaar. We betrekken kinderen bij elkaar helpen of troosten. We 

leren de kinderen op hun beurt te wachten. We stimuleren en ondersteunen  kinderen bij het sluiten 

van vriendschappen. We helpen kinderen die het wat moeilijk vinden om contacten te maken met 

andere kinderen en zoeken samen aansluiting.  

We werken aan de overdracht van waarden en normen in ons pedagogisch handelen, we benoemen 

bijvoorbeeld verschillen zonder te oordelen. In onze internationaal georiënteerde omgeving wennen 

kinderen al snel al culturele diversiteit. We leren kinderen om met zorg om te gaan met elkaar, en 
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ook met dieren en planten in hun omgeving. We ondersteunen kinderen bij het oplossen van 

conflicten, bijvoorbeeld door een emotie te helpen verwoorden, te leren vertellen wat er is gebeurd, 

of alternatieven aan te bieden. Maar ook door ruimte te bieden en begrip te tonen voor emoties, 

deze te verwoorden en kinderen even rust te gunnen. We zoeken dan een veilig plekje waar dat kan. 

Op iedere groep zijn regels en wij leven die zelf consequent en op de juiste manier na. We betrekken 

de kinderen actief bij onze regels en afspraken en we gaan zoveel als mogelijk uit van wat wel kan, 

we geven uitleg en zoeken een alternatief als iets niet kan. 

Buitenschoolse opvang 

Wij bieden emotionele veiligheid door te zorgen voor een goede sfeer, o.a. door interesse tonen, 

humor, zorgen voor elkaar, positief kijken, luisteren en oogcontact maken. Er is alle ruimte voor de 

eigen mening en wensen van kinderen en we stimuleren betrokkenheid van kinderen. Emotionele 

veiligheid bieden we ook door duidelijk en consequent te zijn, uitleg te geven, kinderen serieus te 

nemen en bij een afspraak of huisregel te betrekken. We zijn eerlijk en bieden structuur door een 

vast dagprogramma. We creëren momenten van rust in kleine groepjes en maken plezier met 

activiteiten in een veilige maar wel stimulerende omgeving waarbij de vaste groep kan worden los 

gelaten en in ruimtes en met kinderen van andere groepen kan worden gespeeld.  

De emotionele veiligheid wordt ook gewaarborgd door een startmoment en pauzes in de eigen groep 

met een eigen pedagogisch professional. We kletsen samen met de kinderen over hoe het gaat met 

iedereen. De pedagogisch professional neemt even tijd en stelt vragen over hoe de (school)dag of 

het weekend was, hoe de kinderen zich voelen, hoe het thuis gaat, wat ze willen gaan doen, hoe het 

met het spel of groepsactiviteit gaat waarmee ze bezig zijn. En als het nodig is maken we een praatje 

met individuele kinderen. We geven regelmatig een knipoog, aai over de bol of een schouderklopje, 

waardoor we de kinderen laten voelen dat we hen zien en waarderen, we geven complimenten en 

motiveren kinderen om ook elkaar een complimentje te maken. We nemen de kinderen serieus en 

betrekken hen bij het activiteitenprogramma en de keuzemogelijkheden. Door persoonlijke aandacht 

en flexibel om gaan met het dagprogramma en door kinderen de ruimte te geven om ook alleen te 

kunnen zijn of alleen te spelen voelen de kinderen zich gezien en gewaardeerd. Kinderen krijgen 

langzaam aan ook meer vrijheid en zelfstandigheid, dit vergroot het zelfvertrouwen van de kinderen. 

We stimuleren de persoonlijke ontwikkeling door kinderen te ondersteunen, uit te dagen, 

belangstelling te tonen en complimenten te geven. 

Onze bso-ruimtes zijn zo ingericht dat kinderen worden uitgenodigd tot verschillende activiteiten 

zoals spelletjes doen, knutselen in het atelier, bakken en koken, bouwen of ontwerpen  in de 

bouwhoek,  en verkleden en toneelspelen in de verkleedhoek, chillen en lezen in de huiskamer. Met 

een centrale keuken, net als thuis, waar kookactiviteiten worden georganiseerd en gezellig samen 

kan worden gegeten. Natuurlijk kunnen de kinderen ook heerlijk buiten rennen en ravotten, je lekker 

uitleven en mee doen aan een sportactiviteit. De ISE biedt ook “afterschool activities” waaraan de 

kinderen kunnen deelnemen. Dit wordt door de ouders zelf geregeld met ISE. 

We betrekken de kinderen actief bij ons programma en de activiteiten zodat we goed aan kunnen 

sluiten bij hun interesse. En we zorgen voor afwisseling in de verschillende activiteiten. We werken 

regelmatig vanuit een thema dat bijvoorbeeld aan kan sluiten bij school en vertrouwd is voor de 

kinderen. Af en toe organiseren workshops met externen. Dit is meestal in vakanties of op ADV van 

school, omdat we de kinderen dan de hele dag opvangen. 

Oudere kinderen hebben wat meer vrijheid en ruimte om ‘hun eigen ding’ te doen en een plek om 

lekker te chillen als daar behoefte aan is. Als er een zelfstandigheidsverklaring van ouders is hebben 

kinderen meer vrijheid om zonder toezicht iets te ondernemen. We maken wel altijd duidelijke 

afspraken dat kinderen zich bij ons melden zodat we weten waar en met wie de kinderen zijn.  
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De sociale ontwikkeling van kinderen stimuleren we door kinderen actief uit te nodigen om aan te 

sluiten bij een spel of groepsactiviteit. Door groepjes kinderen te coachen in het samenwerken en 

leren verdelen van taken die gedaan moeten worden binnen een activiteit. We ondersteunen met 

maken van goede afspraken met elkaar. We helpen kinderen te ontdekken waar ze goed in zijn in 

de samenwerking met andere kinderen. We betrekken kinderen bij elkaar helpen of troosten. We 

stimuleren en ondersteunen kinderen bij het sluiten van vriendschappen. We helpen kinderen die het 

wat moeilijk vinden om contacten te maken met andere kinderen en zoeken samen aansluiting. We 

coachen bij het uitpraten en bijleggen van conflicten of botsingen. We benutten de start en 

pauzemomenten in de eigen groep of in de kleine groepjes voor een contactmoment van de kinderen 

met elkaar en met de pedagogisch professional op de groep. We kletsen even bij, gaat het goed met 

iedereen? Weten de kinderen wat ze gaan doen en met wie ze willen spelen?  

Bij kookactiviteiten in de keuken laten we de kinderen zelf de taken verdelen. Wie gaat wat doen? 

En in welke volgorde? 

We organiseren regelmatig groepsactiviteiten waarbij de kinderen met elkaar moeten samenwerken, 

zoals bijvoorbeeld een quiz of een sportactiviteit. 

We werken aan de overdracht van waarden en normen in ons pedagogisch handelen, we benoemen 

bijvoorbeeld verschillen zonder te oordelen. We leren kinderen om met zorg om te gaan met elkaar, 

en ook met dieren en planten in hun omgeving. We ondersteunen kinderen bij het oplossen van 

conflicten, bijvoorbeeld door een emotie te helpen verwoorden, een oorzaak of aanleiding te vinden 

of alternatieven aan te bieden. Maar ook door ruimte te bieden en begrip te tonen voor emoties, 

deze te verwoorden en kinderen even rust te gunnen. We zoeken dan een veilig plekje waar dat kan. 

we vragen naar welke regels thuis gelden en hoe ouders en kinderen thuis met elkaar omgaan. Op 

iedere groep zijn regels en wij leven die zelf consequent en op de juiste manier na. We betrekken de 

kinderen actief bij onze regels en afspraken en we gaan zoveel als mogelijk uit van wat wel kan, we 

geven uitleg en zoeken een alternatief als iets niet kan.  

 

Pedagogisch beleidsmedewerker/ coach 

Wij verhogen de pedagogische kwaliteit door structureel in te zetten op coaching en beleid.  

Binnen onze locatie wordt dit inhoud gegeven door enerzijds het vormgeven, evalueren en 

implementeren van het pedagogisch beleid en anderzijds het verhogen van de pedagogische kwaliteit 

door coaching van de pedagogisch professionals, waarbij de interactievaardigheden de basis vormen. 

  

Het pedagogisch beleid omvat al het beleid dat raakt aan de pedagogische praktijk. Hierbij is er 

aandacht voor het bewaken en invoeren van beleidsvoornemens zodat iedere medewerker werkt 

volgens onze pedagogische visie.  



Pedagogisch locatiebeleid Columbus  - Januari 2021  10 
  

De coaching van de pedagogisch professionals vindt structureel plaats binnen onze overlegstructuur 

en op de groep  door het geven van voorbeelden, tips en nadere uitleg in het contact met kinderen, 

ouders/ verzorgers en collega’s en bij de dagelijkse praktijkwerkzaamheden.  

Aan het begin van ieder kalenderjaar zal vastgesteld worden hoeveel uren er beschikbaar gesteld 

worden voor beide functietaken en wordt dit schriftelijk vastgelegd.  

Uren inzet pedagogische beleidsmedewerker/coach  

Op basis van de landelijke rekentool wordt de ureninzet van de pedagogische 

beleidsmedeweker/coach jaarlijks bepaald en vastgelegd in dit pedagogisch locatiebeleid en in het 

opleidingsplan. De pedagogisch beleidsmedewerker/coach werkt op jaarbasis 321 uur op ons 

kindercentrum. Zij heeft in 2021 221 (=10 maal het aantal fte) uur voor het coachen van de 

pedagogisch professionals in ons team. Daarnaast ondersteunt zij onze directeur bij het pedagogisch 

beleid waar zij 100 uur per jaar voor heeft.  

De pedagogisch coach maakt een coachplan en bespreekt dit regelmatig met de directeur. In dit 

coachplan is inzichtelijk is hoe alle pedagogisch professionals op onze locatie worden gecoacht. 

Uiteraard wordt er voldaan aan de kwalificatie-eisen, om deze rol te kunnen vervullen. Tevens wordt 

er zorggedragen voor de nodige bijscholing om te kunnen blijven afstemmen op nieuwe inzichten en 

ontwikkelingen.   

De pedagogisch coach ondersteunt regelmatig op de groepen (coaching on the job), maakt gebruik 

van VIB en heeft VVE- en groepsoverleggen en kind besprekingen met de verschillende teams. Zie 

notulen. Ondersteunt bij het maken thema’s en de scholing Startblokken. Indien nodig zijn er 

individuele gesprekken met de pedagogisch professionals.  

 

Mentorschap 

Op ons kindercentrum werken we met mentorschap. Ieder kind wordt gekoppeld aan een 

pedagogisch professional die vast op de groep van het kind werkt. Tijdens de intake wordt ouders 

verteld wie de mentor is van hun kind. Ook is de naam van de mentor vermeld in de Konnect-app, 

ons digitale platform voor het contact met alle ouders. Uitgangspunt is dat de mentor het 

intakegesprek doet. Als de mentor niet zelf het intakegesprek heeft gedaan neemt hij / zij het 

initiatief voor een nader kennismakingsgesprek met de ouders in de eerste weken na de start van 

hun kind op de groep. 

Ook aan het kind zelf wordt duidelijk gemaakt wie zijn of haar mentor is. Op de bso kan de mentor 

dit zelf uitleggen als het kind mee komt met de ouders voor het intakegesprek of tijdens de eerste 

paar keren dat het kind naar de bso komt. De mentor maakt actief contact met het kind en legt uit 

wat het kind van de mentor kan verwachten. Ook wordt verteld dat de mentor met zijn of haar 

ouders contact onderhoudt over hoe het met hem of haar gaat op de bso. Voor de allerjongsten op 

het dagverblijf zorgt de mentor voor extra individuele contactmomenten met het kind, bijv. tijdens 

de verzorging. Zodat het kind de mentor leert kennen en vertrouwen en andersom de mentor het 

kind leert kennen.  

Uitgangspunt is dat de mentor bij voorkeur twee maar tenminste één dag per week op de groep van 

de mentorkinderen is ingepland. De mentor onderhoudt intensief contact met haar directe collega’s 

en krijgt zo nodig een overdracht van bijzonderheden van de kinderen van wie hij / zij mentor is. 

De mentor onderhoudt de contacten met de ouders van de kinderen van wie zij mentor is. Op verzoek 

van ouders maar ook op eigen initiatief bespreekt de mentor met de ouders hoe het gaat met hun 

kind. Of het kind zich prettig en veilig voelt in de groep en op ons kindercentrum en hoe het kind 

zich gedraagt en ontwikkelt. Op de bso is de mentor ook contactpersoon voor het kind zelf, voor een 

gesprek of als het vragen heeft.  
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De mentor doet tenminste jaarlijks een observatie en gebruikt hiervoor een observatie instrument, 

zie paragraaf Observeren welbevinden en ontwikkeling. De mentor nodigt ouders uit voor een 

gesprek over deze jaarlijkse observatie.  

De mentor kan  tijdens een 8-wekelijkse kind bespreking met de directe collega’s op de groep zijn / 

haar mentorkinderen inbrengen. De mentor vertelt hoe hij / zij het kind ervaart op de groep en 

vraagt om aanvullende informatie van de collega’s.   

De mentor is verantwoordelijk voor de overdracht van 4-jarigen naar de basisschool. Dit is tenminste 

een schriftelijke overdracht van welbevinden en ontwikkeling. Uitgangspunt is dat de mentor een 

afsluitend gesprek met ouders heeft en uitleg geeft over de overdracht. Als er extra aandacht 

gevraagd wordt van school voor de ontwikkeling van een kind doet de mentor een aanvullende 

mondelinge overdracht, een zogenaamde warme overdracht ter ondersteuning van de schriftelijke 

overdracht. Natuurlijk altijd in overleg en met toestemming van ouders, zie paragraaf Overdracht 

Als er tussentijds dingen in het gedrag of de ontwikkeling van het kind opvallen wordt dit in eerste 

instantie door de mentor besproken met de ouders. Indien gewenst kan de directeur van ons 

kindercentrum aansluiten bij dit gesprek van de mentor met ouders. De directeur neemt de 

verantwoordelijkheid van de mentor over als er samen met ouders vervolgstappen in zorg en 

ondersteuning nodig zijn. De mentor blijft natuurlijk betrokken, zie  paragraaf Vroeg signalering. 

Bij opvallende dingen in gedrag of ontwikkeling legt de mentor in overleg en met toestemming van 

ouders en de directeur het eerste contact met de jeugdverpleegkundige van de GGD.  

Indien nodig leggen we (met de buitenschoolse opvang) contact met het zorgteam van de 

basisschool. In dit zorgteam zijn schoolmaatschappelijk werker en jeugdverpleegkundige van de GGD 

vast vertegenwoordigd, naast de directeur en intern begeleider van de school. 

Groepen en leeftijdsopbouw op onze locatie 

Kinderdagverblijf:  

Stars                                0 – 3 jaar    max 12 kinderen 

Sun                                  0 – 3 jaar    max 10 kinderen 

Moon                                0 – 4 jaar    max 12 kinderen 

Rainbow                           2 – 4 jaar    max 16 kinderen 

Planets (foundationgroep)  3+              max 16 kinderen 

 

Buitenschoolse opvang: 

Green                             4 – 7 jaar     max 20 kinderen 

Yellow                             4 – 7 jaar     max 20 kinderen 

Blue                                7 – 9  jaar     max 24 kinderen 

Orange                            9 – 13 jaar   max 12 kinderen 

Voorschoolse opvang: 

1 Basisgroep met max 10 kinderen 

De werkwijze per groep 

Een goed dagritme komt tegemoet aan de basisbehoeften van kinderen, omdat het hen structuur, 

veiligheid biedt. Het dagritme sluit aan bij de ontwikkeling van de kinderen; bij baby’s sluit het aan 

bij hun bioritme van thuis en naarmate kinderen ouder worden, kunnen ze zich beter aanpassen aan 

het ritme van de groep. 
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Het ritme op een BSO sluit aan op de openingstijden van de scholen. Dat betekent meestal een korte 

middag en soms hele dagen en weken in de vakanties. In het dagprogramma staan de activiteiten 

die iedere dag terugkeren op de locatie. 

Kinderdagverblijf: 

Brengen door ouders  

We starten de dag met 2 pedagogisch professionals in 2 groepsruimtes. Als de andere collega’s 

binnen zijn splitsen we de kinderen en gaan we ieder naar onze eigen stamgroep ruimte. Tijdens het 

brengen van het kind kunnen ouders altijd met vragen terecht bij de pedagogisch professional. Wij 

vinden het belangrijk dat we van ouders informatie krijgen over bijzondere situaties, zodat we 

hiermee rekening kunnen houden. We dragen onderling de informatie over aan elkaar.  

 

Afscheid nemen 

Wanneer de ouder aangeeft dat het tijd is om te gaan, neemt de pedagogisch professional het kind 

over. We laten het kind duidelijk afscheid nemen, dit voorkomt dat het er, na een poosje spelen, 

plotseling achter komt dat de ouder weg is. De kinderen mogen, na het afscheid nemen, kiezen 

waarmee ze willen gaan spelen. Er staat speelgoed klaar waarmee de kinderen het eerste kwartiertje 

rustig kunnen spelen, na het binnenkomen. 

 

Vaste contactmomenten op de groep 

Gezamenlijke tafelmomenten: minimaal twee keer per dag met alle kinderen om liedjes te zingen, 

ervaringen uit te wisselen of elkaar verhaaltjes te vertellen. Er kunnen ook kleine activiteiten worden 

aangeboden zoals “toveren”. Voordat we aan tafel gaan, helpen de kinderen mee met het opruimen 

van het speelgoed. Hierdoor is het duidelijk dat er een eind is gekomen aan het spelen en dat we 

aan iets nieuws beginnen.  

 

Eten & drinken 

Voor we aan tafel gaan, ruimen de kinderen samen het speelgoed op. Bij het dekken van de tafel 

mogen de kinderen helpen. Ook bij het afruimen mogen kinderen soms helpen. Tijdens het 

fruitmoment en de maaltijd leren we de kinderen aan tafel te blijven zitten. Dit bevordert de rust in 

de groep. Als ze wakker zijn worden ook de jongste kinderen betrokken bij het tafelmoment door ze 

bij de (oudere) kinderen te zetten die al een boterham eten. ’s Middags krijgen de kinderen na het 

kringetje een gezond tussendoortje (bijv. yoghurt). 

 

Speelblok 

Tussen het fruitmoment en de broodmaaltijd is er tijd voor een activiteit of vrij spel; binnen of buiten. 

In de eigen groepsruimte of bij de buren (open deuren). De pedagogisch professional brengt zoveel 

mogelijk variatie aan in het spel en de situaties, zodat de kinderen al doende ervaring opdoen en 

zich kunnen ontplooien. Zo kunnen er knutselactiviteiten worden aangeboden, kan er worden 

gedanst, gewandeld, gesnoezeld of gewoon lekker vrij gespeeld. Wij vinden het belangrijk dat 

kinderen elke dag buitenspelen. Dit hangt niet alleen af van het weer, maar ook van de samenstelling 

van de groep. Waar mogelijk gaan alle kinderen ten minste een maal per dag naar buiten. Af en toe 

wordt er een uitstapje gemaakt, bijv. naar de fruittuin in de buurt.  

 

Bij de baby’s zijn de slaaptijden nog wisselend, hierdoor zit er minder structuur in de dagindeling. 

De peuters die niet slapen krijgen ook gelegenheid om wat te rusten, we stemmen de activiteit hierop 

af. Afhankelijk van wat die dag is gedaan, laten we de kinderen vrij spelen of doen we een activiteit. 

Als het even kan gaan we graag nog buiten spelen.  

 

Binnen spelen 

Als we binnen spelen doen we dat met z’n allen in de eigen groepsruimte of met de andere stamgroep 

samen. Er zijn veel dingen die de kinderen binnen kunnen doen: gezellig met elkaar spelen, hun 

fantasie gebruiken en imiteren. Maar er kan ook geplakt, getekend en geverfd worden. Met elkaar of 

met de pedagogisch professional kunnen de kinderen ontwikkelingsspelletjes of 
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gezelschapsspelletjes doen. Vaak lezen de pedagogisch professionals voor of vertellen een verhaal. 

We luisteren naar wat kinderen aangeven, waar, hoe en met wie ze willen spelen. Spelen op een 

andere groep behoort ook tot de mogelijkheden.  

 

Buiten spelen 

Met de dreumesen en de peuters van beide groepen gaan we iedere dag tenminste één keer naar 

buiten. Het buitenspelen in de tuin brengt ontdekkingsmogelijkheden met zich mee. Zo kunnen 

kinderen lekker rennen en/of fietsen, in de zandbak spelen, in de moestuin helpen of gewoon lekker 

buiten zitten. De regendruppeltjes voelen of de warmte van de zon. Insecten zoeken of bloemetjes 

bewonderen. Onze tuin is heel natuurlijk ingericht zodat kinderen daar veel kunnen ontdekken.  

 

Middagslaapje 

De pedagogisch professionals bespreken met de ouders welke tijden van slapen voor het kind op dat 

moment het beste is. Voordat ze gaan slapen gaan de kinderen nog naar het toilet of worden 

verschoond. Iets vertrouwds van thuis kan bij het slapen erg geruststellend zijn.  

 

Speelblok 

Omdat de meeste jonge kinderen nu slapen, is er gelegenheid om wat gerichte activiteiten te doen 

met de kinderen die dan op zijn. De peuters die niet slapen krijgen ook gelegenheid om eventueel 

wat te rusten, we stemmen de activiteit hierop af en werken samen met de groep naast ons. 

 

Ophalen 

We vinden het belangrijk om bij het ophalen met de ouder een goede overdracht te doen en bij te 

praten over de dag van hun kindje. We willen graag ouders met aandacht vertellen hoe de dag bij 

ons verlopen is. We nemen afscheid van elkaar en sluiten de dag af. We willen de kinderen daarmee 

duidelijkheid verschaffen in hun dagritme; een duidelijk begin en een duidelijk einde. Als er 

aanleiding is om wat uitgebreider te praten maken we graag een aparte afspraak met ouders.  

 

Foundationgroup: 

Binnen ons kinderdagverblijf bieden we aan ouders van 3-jarigen de mogelijkheid om hun kind aan 

te melden voor de Lower-Foundationgroup voor minimaal 2 hele dagen per week. Dit is een 

speelleergroep voor maximaal 16 peuters van 3 jaar met 2 pedagogisch professionals die zowel 

Nederlands als Engels spreken met de kinderen. De Upper-Foundationgroup is een groep van 

maximaal 20 4-jarigen die begeleid worden door een Engelssprekende teacher en Nederlands 

sprekende onderwijsassistent van de ISE. Dit zijn kleuters van de internationale afdeling die na 1 

september 4 jaar zijn geworden en kleuters van de Nederlandse afdeling die na 1 januari 4 jaar zijn 

geworden en die in het nieuwe schooljaar starten in groep 1 van de ISE. De beide Foundationgroups 

werken nauw samen. Peuters en kleuters worden samen spelenderwijs voorbereid op school, op het 

lessysteem en zowel de Engelse als Nederlandse taal die daar gesproken wordt.  

 

Binnen de Foundation werken we aan de hand van de Early Years Foundation Stages. Dit sluit aan 

bij de kleutergroepen van school. We plannen samen en werken met dezelfde thema’s en doelen.  

1x Per week doen we een gezamenlijke activiteit op een wisselende dag en daarnaast gaan we 

geregeld met een groepje peuters op bezoek bij de Upper Foundation, en komt de Upper Foundation 

met een groepje kleuters bij ons op bezoek of spelen we samen buiten. Tijdens deze gezamenlijke 

momenten spelen we samen, gaan we naar de gymzaal, maken we een wandeling in het bod op de 

campus, luisteren we naar een verhaal etc. Uiteraard samen met de eigen, vertrouwde pedagogisch 

professionals(s).  

In verband met de huidige situatie rondom Covid19 kiezen we ervoor de groepen niet te mixen en 

vinden er dus geen gezamenlijke activiteiten plaats. We plannen wel samen en volgen dus ook nu 

dezelfde thema’s en doelen.  

 

Voor een gedetailleerde beschrijving zie bijlage I “Werkwijze Foundationgroup”. 
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Buitenschoolse opvang:  

De BSO maakt samen met de Internationale school Eindhoven gebruik van hetzelfde terrein. Om 

15.30 uur is de school uit, op woensdag om 12.30 uur. De kinderen van de upper foundation en de 

groepen 1 en 2 worden door de leerkrachten van school naar de BSO gebracht. Vanaf groep 3 lopen 

de kinderen zelfstandig naar de BSO. Bij de deur worden de kinderen ontvangen door een 

pedagogisch professional.  

 

Kringmoment aan tafel 

Bij binnenkomst worden de kinderen in hun eigen basisgroep begroet en staat er drinken en fruit 

klaar en yoghurt met eventueel een topping (havermout, honing of cranberries) klaar. Er wordt een 

praatje gemaakt. Op onze BSO associëren wij vrije tijd met huiselijkheid en gezelligheid. Het kind 

bepaalt zelf hoe hij/zij zijn vrije tijd vorm geeft en kan zelf kiezen waar en met wie hij/zij gaat spelen. 

De pedagogisch professional ondersteunt hierbij en zorgt tijdens dit vrije spel ook voor activiteiten.  

 

Speelmoment 

Na het kringmoment kiezen de kinderen zelf wat ze gaan doen op hun eigen groep, er zijn diverse 

hoeken waar de kinderen kunnen spelen. Kinderen kunnen ook gaan spelen bij de andere groepen 

van hun leeftijd (bijvoorbeeld tussen Yellow en Green). Willen ze bij een andere leeftijdsroep spelen, 

bijvoorbeeld Blue, vragen ze daar eerst toestemming voor aan de leiding. Ook kunnen ze deelnemen 

aan de activiteiten die dagelijks aangeboden worden door de pedagogisch professionals, dit is vrije 

keus. De pedagogisch professionals bieden niet alleen de geplande activiteiten aan, maar 

ondersteunen ook het vrije spel. Geplande activiteiten zijn soms interesse gebonden, soms 

leeftijdgebonden (8- / 8+) en soms speciaal voor jongens of voor meisjes. Vaak wordt er gekookt of 

gebakken. En er is (bijna) altijd een (buiten)sport activiteit, bijv. “bootcamp” of steile wand klimmen. 

We werken aan de hand van thema’s (sluiten vaak aan bij school) en er is aandacht voor diversiteit, 

ontdekken en onderzoeken. In ons activiteitenaanbod willen we niet voorbij gaan aan de inbreng van 

de kinderen zelf (kinderparticipatie). Alle kinderen, uit de groep, die mee willen doen met de activiteit 

mogen mee doen ongeacht hun gender of geaardheid. Buiten de door de pedagogisch professionals 

aangedragen activiteiten nodigen we kinderen en hun ouders actief uit om ideeën of wensen voor 

spelactiviteiten te bedenken. We hebben hiervoor een ideeën box.  

 

2e Kringmoment  

Rond 17.00 uur stoppen de activiteiten en worden de groepsruimtes opgeruimd door de kinderen en 

de leiding samen. De kinderen gaan terug naar hun eigen basisgroep om wat te eten (zelfgemaakt 

maaltijd) en te drinken. Na dit tweede eet- en drinkmoment is er ruimte voor vrij spel, nog even 

naar buiten of het eventueel afmaken van een activiteit tot de kinderen worden opgehaald. 

 

Ophaalmoment 

Vanaf 17.15 kunnen basisgroepen worden samengevoegd en groepsruimtes afgesloten, zodat de 

leiding overzicht kan houden op alle kinderen. Ouders kunnen hun kinderen ophalen tussen 17.00 

uur en 19.00 uur. Eerder kan maar graag in overleg met de pedagogisch professional. Bij het ophalen 

nemen we de tijd voor een praatje met de ouders om te vertellen hoe de dag voor het kind is 

verlopen. Als er aanleiding is om wat uitgebreider te praten, maken we graag een aparte afspraak. 

 

Buiten spelen 

Buiten spelen (op de speelplaats) is natuurlijk altijd mogelijk. Een pedagogisch professional gaat dan 

mee of kinderen gaan alleen als zij een zelfstandigheidcontract hebben. De kinderen kunnen vrij 

buiten spelen, het buiten zijn brengt veel ontdekkingsmogelijkheden met zich mee je kan je lekker 

uit leven met rennen / fietsen / klimmen en dergelijke.  

We bieden  met regelmaat buiten activiteiten aan en maken veel gebruik van het nabijgelegen bos, 

maar ook het terrein van de ISE heeft veel mogelijkheden: sportvelden en kleinere speelplekken. Of 

kinderen doen mee aan een georganiseerde (sport)activiteit of hebben zich opgegeven voor een 

“afterschool activity”. Indien nodig worden naar gehaald en gebracht naar deze activiteit. 
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Binnen spelen 

De ruimtes bieden verschillende speelmogelijkheden; de kinderen zien aan de indeling waar ze met 

welk materiaal kunnen spelen. We vinden het belangrijk om de kinderen te volgen en aan te sluiten 

bij hun interesses, behoeftes en vaardigheden. Alle materialen die in de ruimtes aanwezig zijn 

kunnen door de kinderen gebruikt worden; soms wisselen we wat materiaal of voegen we iets toe. 

Wanneer er een activiteit wordt aangeboden in een bepaalde ruimte kan het zijn dat die ruimte voor 

vrij spel even niet toegankelijk is.  

 

Contactmomenten 

Tijdens onze eet- en drink momenten zijn dezelfde pedagogisch professionals bij dezelfde groep 

kinderen aanwezig, dat geeft de kinderen rust en duidelijkheid. Ook ouders hebben een vast 

aanspreekpunt voor vragen en- of opmerkingen, echter kan de dagelijkse overdracht natuurlijk ook 

door andere pedagogisch professionals gedaan kan worden. Wij vinden een goede overdracht 

belangrijk en nemen hier graag de tijd voor. De pedagogisch professionals bespreken samen met de 

ouders en soms samen met het kind de dag. Ook willen kinderen vaak even laten zien wat ze gedaan 

of gemaakt hebben.  

 

Werkwijze op woensdag 

Op woensdag kunnen kinderen vanaf 12.30 uur terecht bij de BSO. De pedagogisch professionals 

wachten de kinderen op bij de deur, de jongste kinderen worden gebracht door personeel van de ISE 

en de kinderen vanaf groep 3 komen zelfstandig. De kinderen krijgen bij ons een gezonde lunch en 

vanaf ongeveer 13.30 uur starten we met activiteiten, een uitstapje (denkende aan het bos, 

speeltuin; enkel wanneer het past binnen de beroepskracht-kind-ratio of met vrij spelen. Het 

dagprogramma is verder vergelijkbaar met dat op maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag.  

 

Werkwijze gedurende studiedagen en vakantieopvang 

Tijdens studiedagen en vakantiedagen zijn de kinderen welkom op onze BSO vanaf 7.30 uur 

Voor de vakanties wordt een uitdagend en gevarieerd vakantieprogramma gemaakt dat digitaal 

onder alle ouders verspreid wordt.  

Wanneer de kinderen gebracht worden, nemen we de tijd voor eventuele bijzonderheden en 

overdracht vanuit thuis. Er is aandacht voor het afscheid nemen en we ondersteunen het kind met 

het ‘tot spelen komen’ of spelen samen met het kind. Rond 9.30 uur is er een eet- en drink moment 

en wordt het ochtend- / dagprogramma met de kinderen besproken. Vervolgens is er ruimte voor 

vrij spel en vinden er geplande activiteiten plaats. Om 12.00 uur lunchen we in groepen, waarna we 

het middagprogramma met de kinderen bespreken (of voortzetten).  

 

Randen van de dag, personeelsbezetting 

We volgen de wetgeving kinderopvang t.b.v. de dienstroosters van de medewerkers. Wanneer er, 

tussen 17.30 uur en 19.00 uur kinderen worden opgehaald, eindigt stapsgewijs ook de werktijd van 

de pedagogisch professionals en worden de groepen samengevoegd. Elke groep werkt volgens 

dezelfde vaste rituelen, waardoor we herkenbaarheid creëren voor alle kinderen.  

 

Tussentijdse wijziging van groepen 

Het is mogelijk dat de groepssamenstelling of leeftijdsindeling vanwege veranderende wet- en 

regelgeving of pedagogische, organisatorische en/of bedrijfseconomische redenen opnieuw wordt 

ingedeeld. Ouders worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Tijdens opvang vanwege bijv. Adv-

dagen of vakanties kan het zijn dat kinderen opgevangen worden in een andere dan de vaste 

basisgroep. 

 

Voorschoolse opvang: 

Ook bieden wij voorschoolse opvang in de ruimte van de Lower-Foundationgroup. De kinderen 

kunnen gebracht worden vanaf 7.30 uur en worden opgevangen door een pedagogisch professional 
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die de kinderen om 8.15 naar school brengt. Er is ruimte voor een overdracht en wanneer ouders dit 

willen kan de pedagogisch professional zorgen voor een overdracht naar de leerkracht van de school. 

In de tussentijd kunnen ze wat drinken (thee of melk), eventueel hun meegebrachte ontbijt nuttigen 

en lekker (buiten) spelen of even rustig de dag opstarten. 

 

Intake, wennen en doorstromen 

Wanneer kinderen nieuw starten op onze locatie, is er een intakegesprek met ouders waarin we 

zoveel mogelijk informatie vragen over het kind om het wennen zo passend mogelijk te organiseren. 

Wij vertellen ouders ook hoe wij werken en sluiten graag zo goed mogelijk aan bij thuis. Kinderen 

kunnen in overleg met ouders een aantal dagdelen komen wennen en nemen bv. knuffels of foto’s 

mee. Bij doorstroom naar een andere groep of naar de bso doen we dat zo geleidelijk mogelijk en 

betrekken daar kind en ouder actief bij door dit (vooraf en) achteraf te bespreken. Het kind gaat 

vanuit de eigen groep verschillende keren een kijkje nemen in de nieuwe groep (alleen of met een 

vriendje) en kan daar even blijven spelen. Door ons open deurenbeleid verloopt dit meestal soepel. 

Aanvraag extra dagdelen 

Extra opvang is mogelijk als er ruimte is in de groep en er geen extra inzet van personeel nodig is. 

De vaste pedagogisch professional van de betreffende groep kijkt samen met ouders of deze extra 

opvang mogelijk is op de groep. Er wordt bekeken:  

- of er vriendjes zijn,  

- of er bekende pedagogisch professional voor het kind aanwezig zijn (op de dag dat er extra opvang 

noodzakelijk is) en als laatste wordt tussen ouders en pedagogisch professionals afgestemd wie het 

kind opvangt, wie er op de groep staat, wat belangrijke aandachtspunten zijn voor het kind en of er 

bijzonderheden zijn.  

Extra dagdelen worden aangevraagd via de ouder-app. De eerste twee dagdelen van extra opvang 

zijn gratis. Ook deze twee gratis dagdelen worden vermeld op de factuur, zodat voor beide partijen 

duidelijk is wanneer deze dagdelen zijn opgenomen gedurende het kalenderjaar. 

Ruilen 

Ruilen zien wij als een service en is alleen mogelijk als er ruimte is in de groep en er geen extra inzet 

van personeel nodig is. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De pedagogisch professional 

van de betreffende groep kijkt samen met ouders of ruilen mogelijk is op de groep. Er wordt bekeken  

of er vriendjes zijn en of er bekende pedagogisch professionals voor het kind zijn op de ruildag. Er 

wordt tussen ouders en pedagogisch professionals afgestemd wie het kind opvangt, wie er op de 

groep staat, wat belangrijke aandachtspunten zijn voor het kind en of er bijzonderheden zijn. 

 

Open deurenbeleid 

Onze visie op het open deurenbeleid is tweeledig:  

Ten eerste biedt het een meer natuurlijke afspiegeling van de belevingswereld van het kind. Er mag, 

net als thuis, in diverse ruimtes gespeeld worden en zodoende krijgen kinderen meer kansen om de 

wereld om zich heen te ontdekken. Zij maken kennis met meerdere activiteiten en spelen met ander 

speelgoed dan op de eigen groep. Ook komen kinderen in contact met kinderen uit andere groepen.  

Ten tweede zorgt het open deurenbeleid ervoor dat doorstroom naar of tijdelijke opvang in een 

andere groep voor kinderen makkelijker wordt. Kinderen kennen de andere ruimtes, andere kinderen 

en andere pedagogisch professionals. Op onze locatie hebben wij het open deurenbeleid als volgt 

vorm gegeven: 

Kinderdagverblijf: 

De kinderdagverblijfgroepen werken onderling nauw samen. We volgens dezelfde planning 

aangaande het thematisch werken en doen met regelmaat groep overstijgende activiteiten.  
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Foundationgroup: 

Kinderen op de Lower-Foundationgroup verlaten tijdens het speelblok 1x in de week in de ochtend 

hun eigen groep om aan activiteiten deel te samen met de Upper-Foundationgroup..  

Per periode maken we samen een planning van activiteiten; een combinatie van specifieke 

ontwikkelingsgerichte activiteiten en vrij spel momenten in beide groepen.  

Rustmomenten, eten en fruitmomenten vinden in principe in de eigen groep (Lower-Foundation of 

Upper-Foundation) en de eigen groepsruimte plaats.  

 

Bso: 

Kinderen van de BSO starten hun middag (of dag in de vakantie) op met hun eigen basisgroep. Na 

die opstart kunnen kinderen kiezen welke activiteit in welk vertrek ze gaan doen. Als er een activiteit 

wordt aangeboden op een basisgroep en er is nog ruimte voor kinderen van de andere groep dan 

kunnen kinderen in overleg met de pedagogisch professionals mee doen aan deze activiteit. Kinderen 

kunnen ook vrij spelen in de andere speelruimtes. Er is per dag overleg met de pedagogisch 

professionals van beide groepen of er die dag met open deuren gewerkt kan worden. Er wordt 

gekeken of de groepssamenstelling, d activiteiten en de groepsdynamiek dit toelaat.  

Tijdens de lunch (in de vakantie of een Adv-dag) en/of aan het einde een middag van een schooldag 

gaan de kinderen in hun eigen basisgroep zitten voor een rustmoment met hun vast pedagogisch 

professional. Er wordt dan ook iets gegeten en gedronken. 

Bij activiteiten met grote groepen kinderen (meer dan 30) zijn er altijd vaste voor de kinderen 

bekende pedagogisch professionals aanwezig. En worden er afspraken met de kinderen gemaakt bij 

wie zij zich melden indien nodig, of op vaste momenten tijdens de activiteit.  

 

Observeren van welbevinden en ontwikkeling 

Dagopvang 0 – 4 

Op onze locatie werken we met KIJK!, een landelijk erkend kind volgsysteem voor welbevinden en 

ontwikkeling. 

KIJK!0-7 is een instrument waarmee we de ontwikkeling van jonge kinderen van 0 tot 4 jaar in kaart 

brengen. Met behulp van KIJK!0-7 observeren we op een systematische wijze verschillende aspecten 

van de ontwikkeling van kinderen. We observeren of een kind goed in zijn vel zit, of het zich 

betrokken en uitgedaagd voelt door verschillende activiteiten en of er signalen zijn die wijzen op een 

risico voor de ontwikkeling. Aan de hand van een aantal ontwikkelingslijnen maken we zichtbaar wat 

het kind al kan en weet en welke volgende stap in zijn ontwikkeling mogelijk is.  

Goed kijken naar kinderen levert veel op. Door naar het gedrag van kinderen te kijken, hoe zij zich 

laten zien, wat ze doen en de taal die ze gebruiken kunnen we beoordelen welke betekenis de 

kinderen  geven aan de activiteit en wat de volgende stap mogelijk is in hun ontwikkeling. 

Elke dag maken we observatie aantekeningen.  

Twee keer per jaar maken we van alle kinderen een volledige ontwikkelingsregistratie .  

Dit doen we in mei en in november.  

We zetten aantekeningen bij de ontwikkelingsdomeinen waarin de ontwikkeling 4 maanden of meer 

afwijkt van de kalenderleeftijd. Daarna sluiten we de registratie af. 

 

Eenmaal per jaar voeren we aansluitend een kort oudergesprek. Indien nodig of gewenst, 

bijvoorbeeld als het kind opvalt in gedrag en/of ontwikkeling, nodigen we ouders uit voor een tweede 

gesprek waarin we dit rustig kunnen bespreken. 

De laatste registratie vindt plaats rond de leeftijd van 3;9 maanden. Bij het laatste oudergesprek 

voordat het kind naar school gaat, printen we het ouderrapport met alle registraties uit met de 

registratie opmerkingen bij de laatste registratie. We geven dit  mee aan de ouders.   

Bij de andere registratiemomenten geven we het ouderrapport niet mee aan ouders. 
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Buitenschoolse opvang 4 – 13 

Op de bso werken we met een observatielijst. Tijdens de wenperiode en daarna jaarlijks, rond de 

verjaardag van een kind doet de mentor een observatie van de kinderen waar hij / zij mentor van is 

en van de groep. Observaties worden met het eigen team en natuurlijk worden ouders jaarlijks 

uitgenodigd voor een gesprek. Doel is om de opvang van individuele kinderen maar ook de opvang 

in de groep als geheel te verbeteren en te versterken. Dit altijd in goed overleg met ouders. Er kan 

altijd een extra observatie worden gedaan. Op de bso kijken we voornamelijk naar het welbevinden. 

De ontwikkeling volgen en stimuleren is de verantwoordelijkheid van de basisschool. Als gedrag en 

ontwikkeling bij ons op de bso opvalt en / of er is zorg dan zullen we dit zeker met ouders bespreken 

en school hier bij betrekken als ouders daar toestemming voor geven. 

Overdracht 4-jarigen 

Schriftelijke overdracht naar de basisschool 

Als de basisschool met KIJK! werkt wordt het kind ‘verhuisd’ binnen KIJK!. De school kan de 

registratie ophalen en in kijken. De overdracht van het kind wordt doorgestuurd naar school of 

meegegeven aan de ouders. Als de school niet met KIJK! werkt wordt de laatste KIJK!-rapportage 

als overdracht aan ouders meegegeven met het verzoek dit te delen met school. Dit alles natuurlijk 

alleen met schriftelijke toestemming van ouders. Een kopie wordt bewaard in het kind dossier. 

De mentor van het kind nodigt ouders uit voor een eindgesprek waarin de laatste observaties in 

KIJK! en de overdracht naar school worden besproken.  

Als de basisschool niet met KIJK! werkt wordt de laatste KIJK!-rapportage als overdracht uitgeprint 

en aan ouders meegegeven om met school te delen of met toestemming van ouders door ons op 

school afgegeven of opgestuurd.  

Voor de 3-jarigen van de foundationgroep die naar de basisschool van de ISE gaan wordt er een 

ontwikkelingsrapportage gemaakt volgens format van de ISE. Bij de Foundation zijn er jaarlijks 3 

momenten van rapportage, deze lopen gelijk met de rapportmomenten van de ISE. Tijdens het eerste 

rapportage moment bieden we ouders enkel een gesprek aan, er wordt een gespreksverslag gemaakt 

van dit oudergesprek. We bespreken het welbevinden en de ontwikkeling van het kind en leggen 

ouders uit hoe het rapport is opgebouwd. De tweede en derde maal ontvangen ouders een 

geschreven rapport. We bieden daarnaast de mogelijkheid tot een oudergesprek om welbevinden en 

ontwikkeling te bespreken. 

Warme overdracht aan de basisschool 

Naast de schriftelijke overdracht doen we een warme (mondelinge) overdracht voor kinderen die bij 

ons en straks op school mogelijk extra ondersteuning nodig hebben in gedrag en ontwikkeling, in 

het bijzonder de taalontwikkeling. Natuurlijk altijd met medeweten en toestemming van ouders.  

Overdracht aan de bso of kinderdagverblijf 

Pedagogisch professionals van de dagopvang (bij voorkeur de mentor) kunnen in het eindgesprek 

met ouders waarin de overdracht wordt besproken navragen of een kind gebruik gaat maken van de 

bso of een ander kinderdagverblijf. Als dit zo is dan wordt aan ouders voorgelegd om ook een 

overdracht aan de bso of het nieuw kinderdagverblijf te doen, om de start goed te laten verlopen. 

Dit kan bijvoorbeeld met een geprinte eindrapportage van KIJK! en / of eventueel een mondelinge 

toelichting. De wijze van overdracht gaat in overleg met ouders en alleen met hun toestemming: 

Overdracht naar een ander kinderdagverblijf, dat met KIJK! werkt: 

Als het kinderdagverblijf met KIJK! werkt wordt het kind ‘verhuisd’ binnen KIJK!. De school kan de 

registratie ophalen en inkijken. 

 

Overdracht naar de bso of een ander kinderdagverblijf, dat niet met KIJK! werkt: 
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• De pedagogisch professional kan de KIJK!-eindrapportage meegeven aan de ouders tijdens 

het eindgesprek zodat zij die zelf op de bso afgeven. 

• De pedagogisch professional kan de KIJK!-eindrapportage opsturen naar de bso of 

persoonlijk afgeven met een mondelinge toelichting.  

De mentor van de bso kan bij het kennismakingsgesprek met ouders van nieuw gestarte 4-jarigen 

vragen of het kind op het kinderdagverblijf heeft gezeten en zo ja hoe dit is gegaan en of er een 

overdracht is voor de bso. Dit om de start op de bso goed te laten verlopen. De mentor kan dan 

meteen uitleg geven hoe het welbevinden en de ontwikkeling van het kind op de bso wordt gevolgd. 

Vroeg signalering 
Hieronder is beschreven hoe wij bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere problemen 

signaleren en ouders kunnen doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 

ondersteuning kunnen bieden. Ook is beschreven hoe de pedagogisch professionals zijn toegerust 

voor deze taak en op welke wijze zij daarbij worden ondersteund. We verwijzen naar ons zorgprotocol 

en het algemene pedagogisch beleid van onze organisatie. We leggen alle stappen vast in het kind 

dossier dat we van ieder kind hebben. 

We bespreken de mogelijkheden van zorg en opvang voor kinderen die ons opvallen in gedrag en/of 

ontwikkeling met ouders en met elkaar als team. We hanteren 3 zorgcriteria: 

1. Welzijn en ontwikkelingskansen voor het kind in deze groep (is het gebaat bij reguliere 

groepsopvang en voelt het zich veilig en gezien in de groep?)   

2. Welzijn en ontwikkelingskansen voor de andere kinderen uit deze groep waarin het zorgkind 

geplaatst is (groepssamenstelling, voldoende aandacht voor het groepsproces, voldoende 

individuele aandacht voor alle kinderen) 

3. De praktische mogelijkheden en de vaardigheden van het team (competenties en stabiliteit 

van medewerkers om het kind te begeleiden in de groep met de andere kinderen) 

We hebben regelmatig kind besprekingen op groepsniveau waarin we (bijzonderheden van) kinderen 

met elkaar doorspreken. Als een pedagogisch professional merkt dat een kind opvallend gedrag 

vertoont, bijzonderheden in  de ontwikkeling laat zien en/of specifieke zorg nodig heeft, bespreekt 

ze dit zo spoedig mogelijk met de ouders. Bijv. tijdens mondelinge overdracht bij haal- en 

brengmomenten. En indien mogelijk natuurlijk met het kind zelf. Er kan altijd een aparte afspraak 

gemaakt worden voor een gesprek met ouders. 

Na overleg met ouders, met collega’s en met de directeur gaan we gericht observeren met ons 

observatie-instrument (bijv. KIJK!, Kijken-naar-Kinderen, IKO-formulier of VE-observatielijsten), 

waarbij we ons steeds afvragen wat de functie en betekenis kan zijn van het gedrag wat het kind. 

Dit wordt natuurlijk weer besproken met de ouders. Onze directeur (bege)leidt deze gesprekken met 

de ouders. Doel is altijd: afspraken maken hoe we het kind kunnen opvangen in de groep en hoe we 

ouders kunnen ondersteunen bij het zoeken naar gespecialiseerde hulp, als dat nodig lijkt.  

Als de zorgen blijven en de gekozen oplossingen en afspraken onvoldoende effectief zijn, kan de 

directeur, met instemming van ouders, de zorgen met collega-deskundigen binnen de organisatie 

bespreken in een Intern Kindgericht Overleg (IKO). Ouders kunnen aansluiten bij dit gesprek.  

Vanuit het IKO maken we verdere afspraken over hoe we het kind kunnen opvangen en wat ouders 

en wij als opvang nog kunnen doen, bijv. video opnames op de groep /  thuis of observaties door 

andere (extern) deskundigen. We bespreken ook hoe we kunnen ondersteunen bij eventuele 

verwijzing naar bijv. Loket Vroeghulp, consultatiebureau, de GGD of maatschappelijk werk.  

De directeur van de locatie houdt de regie en blijft 1ste aanspreekpunt voor team, ouders en 

hulpverlening. 
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We sluiten aan bij de gemeentelijke zorgstructuur. En we werken samen met de school. Op de 

Internationale school Eindhoven komt regelmatig een wijk-ondersteuningsteam bij elkaar om 

kinderen met een zorg- of een ondersteuningsvraag te bespreken. Daarin zitten GGD en IMW-

medewerkers samen met de leerkracht, de IB-er van school en de ouders aan tafel. Ook 

ondersteuningsvragen voor kinderen van onze kinderdagopvang of buitenschoolse opvang kunnen 

in het ondersteuningsteam worden ingebracht en besproken. De directeur van ons kindercentrum of 

een pedagogisch professional kan dan samen met ouders deelnemen aan dit overleg. Zie de bijlage 

voor verdere uitwerking van de zorgstructuur in Eindhoven. 

Zorgstructuur 0-12 Eindhoven 
Iedere gemeente heeft op haar eigen manier vormgegeven aan de nieuwe rol en bevoegdheden. 
Zorgvragen in Eindhoven kunnen worden gesteld aan “Wij-Eindhoven!” 
 

Zie de website: https://wijeindhoven.nl/nl/wat/opvoeden. Of bel 040 - 2388998.  

 

Er zijn 10 zogenaamde WIJ-teams actief, verdeeld over 10 wijken. De bereikbaarheid van alle WIJ-

teams is op de site vermeld. KC Columbus hoort bij wijk Strijp. 

 

Ouderinformatie 

Wij informeren ouders schriftelijk; via de website, via digitale nieuwsbrieven en via de ouder-app. 

Mondeling informeren we via de oudercommissie en via diverse oudercontacten zoals bij 

rondleidingen en in het kennismakingsgesprek, bij de breng- en ophaalmomenten en in de individuele 

kind besprekingen. Indien nodig kan er altijd een extra gesprek worden georganiseerd. 

We vinden het contact met ouders heel belangrijk. We communiceren voornamelijk in het Engels alle 

ouders. Voor meer informatie over oudercontacten verwijzen we naar de voetnoot op onze website 

www.kinderstadinternational.nl/columbus.  

 

 

Gelegitimeerd afwijken van de beroepskracht-kind-ratio 

Wij houden ons aan de wettelijke kwaliteitseisen voor het aantal pedagogisch professionals op de 

groep in verhouding tot het aantal kinderen. Dit is de beroepskracht-kind-ratio, afgekort BKR. 

De wet biedt onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om minder pedagogisch professionals in 

te zetten dan volgens de BKR is bepaald. Tot maximaal 50% van de benodigde personeelsinzet per 

opvangdag. Dit is: gelegitimeerd afwijken van de beroepskracht-kind-ratio (BKR).   

Dagopvang 0- tot 4-jarigen 

Omdat we van 07.30 tot 18.30 (after foundation is tot 19.00 uur) geopend zijn biedt de Wet 

Kinderopvang ons de mogelijkheid om maximaal 3 uur per dag minder pedagogisch professionals in 

te zetten dan volgens de BKR is bepaald.  

Wij maken op onze locatie gebruik van deze mogelijkheid zodat er ruimte is voor pauzes van onze 

medewerkers. Maar ook omdat niet alle kinderen op dezelfde tijd worden gebracht of opgehaald. Om 

op een verantwoorde wijze gelegitimeerd af te kunnen wijken van de BKR kunnen we groepen 

samenvoegen. Er zijn altijd pedagogisch professionals op de groep met de kinderen. We evalueren 

het gelegitimeerd afwijken van de BKR tenminste jaarlijks. 

We informeren ouders hoe en op welke tijdstippen wij gelegitimeerd af kunnen wijken van de BKR. 

We geven ook duidelijkheid over de tijdsblokken waarin we zeker voldoen aan de BKR. Het aantal 

pedagogisch professionals is dan - conform de BKR - in verhouding tot het aantal kinderen. 

 

Er zijn schema’s voor alle stamgroepen met de tijdstippen waarop we mogelijk afwijken van de BKR. 

We geven het schema mee tijdens het intakegesprek en lichten het dan toe aan ouders. 

http://www.kinderstadinternational.nl/columbus
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De schema’s zijn als bijlagen bij het pedagogisch locatiebeleid gevoegd. 

Naschoolse opvang 4- tot 13-jarigen 

Onze naschoolse opvang is van 15.30 uur tot 19.00 uur geopend. De Wet Kinderopvang biedt ons 

de mogelijkheid om maximaal een half uur per opvangmiddag minder pedagogisch professionals in 

te zetten dan volgens de BKR is bepaald.  

Wij maken op onze locatie gebruik van deze  mogelijkheid. Want niet alle kinderen komen op dezelfde 

tijd uit school of worden aan het einde van de middag opgehaald. Om op een verantwoorde wijze 

gelegitimeerd af te kunnen wijken van de BKR kunnen we groepen samenvoegen. Er zijn altijd 

pedagogisch professionals op de groep met de kinderen. We evalueren het gelegitimeerd afwijken 

van de BKR tenminste jaarlijks. 

Tijdens schoolvakanties, studiedagen of ADV dagen van school bieden wij hele dagen opvang. De 

wet geeft dan de mogelijkheid om maximaal 3 uur per dag minder pedagogisch professionals in te 

zetten dan volgens de BKR is bepaald. Conform de regeling voor kinderdagopvang. 

We informeren ouders hoe en op welke tijdstippen wij gelegitimeerd af kunnen wijken van de BKR. 

We geven ook duidelijkheid over de tijdsblokken waarin we zeker voldoen aan de BKR. Het aantal 

pedagogisch professionals is dan - conform de BKR - in verhouding tot het aantal kinderen. 

Er zijn schema’s op alle basisgroepen met de tijdstippen waarop we mogelijk afwijken van de BKR. 

We geven het schema mee tijdens het intakegesprek en lichten het toe aan ouders. 

De schema’s zijn als bijlagen bij het pedagogisch locatiebeleid gevoegd. 

Ondersteuning in het geval van calamiteiten 

Wanneer er één pedagogisch professional op de locatie aan het werk is, conform de 

beroepskracht-kind-ratio (BKR), kunnen we ten alle tijden gebruik maken van de aanwezige BHV-

ers/ EHBO-ers op de campus, deze zijn altijd aanwezig als ons kindercentrum open is. Dit zorgt  

ervoor dat er binnen een paar minuten iemand aanwezig is. Hoe we dit geregeld hebben staat in ons 

beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. 

Wanneer, bij aanvang of afronding van de dag en in de pauzes, één pedagogisch professional op de 

locatie werkt, in afwijking van de BKR, is er altijd ten minste één andere volwassene in het pand 

aanwezig om te ondersteuning bij calamiteiten. Hoe we dit geregeld hebben staat in ons beleidsplan 

Veiligheid en Gezondheid. 

 

Vierogenprincipe (alleen dagopvang 0-4) 

Op ons dagverblijf voor 0- tot 4-jarigen zorgen we ervoor dat er altijd een tweede volwassene mee 

kan kijken of luisteren met een pedagogisch professional als deze alleen op de groep werkt of alleen 

met een kind of een groepje kinderen is. Hoe we dit concreet doen is uitgewerkt in ons beleidsplan 

Veiligheid en Gezondheid. 

Ondersteuning door volwassenen, naast de vaste pedagogisch professionals 

Op onze locatie werken de volgende volwassenen:  

De directeur: 

Stuurt het team aan en is regelmatig op de groepen aanwezig om te coachen en te ondersteunen bij 

het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen en het versterken van de pedagogische praktijk, 

het werken met het kind-volgsysteem (KIJK!) en de overdracht voor 4-jarigen. Ondersteunt zo nodig 

bij oudergesprekken en heeft een centrale rol in gesprekken met ouders over opvallend gedrag of 

zorg om ontwikkeling van een kind. 
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Zij is pedagogisch bevoegd om op de groep te werken en valt indien nodig in.   

Pedagogisch beleidsmedewerker/ coach 

De coach is een HBO-pedagogiek geschoolde medewerker die op VE-kinderdagverblijven de 

pedagogisch professionals op groepsniveau onder andere coacht en ondersteunt bij het werken met 

het VE-programma en het kind-volgsysteem (KIJK!), het stimuleren van de ontwikkeling van 

kinderen en het versterken van de pedagogische praktijk.  

Stagiaires / pedagogisch professionals in opleiding:  

Op onze locatie wordt regelmatig stage gelopen of zijn er pedagogisch professionals i.o. Zij volgen 

diverse opleidingen zoals HBO Sociaal Pedagogisch Werk, HBO Pedagogiek, PABO of Mbo-opleiding 

voor pedagogisch professional. Gedurende hun opleiding kunnen we besluiten om stagiaires een 

arbeidsovereenkomst te geven om tijdens schoolvakanties of bij calamiteiten in te vallen. De CAO is 

hierin leidend. Stagiaires zijn gekoppeld aan een vaste groep om de stabiliteit en duidelijkheid voor 

de kinderen en ouders te kunnen waarborgen. Iedere stagiaire krijgt een collega pedagogisch 

professional als mentor aangewezen die hem/haar begeleidt in de dagelijkse zorg op de groep. 

Stagiaires draaien zoveel mogelijk mee in het dagprogramma van de groep. Zij begeleiden de 

kinderen tijdens het vrije spel, assisteren en begeleiden bij activiteiten en helpen mee bij diverse 

huishoudelijke taken. Op de dagopvang kunnen stagiaires ook zorgtaken verrichten (voeden, 

verschonen, naar bed brengen en uit bed halen), maar dit doen zij nooit alleen, maar samen met 

een vaste pedagogisch professional. Onder toezicht van de mentor of een andere pedagogisch 

professional kan hij/zij diverse opdrachten uitvoeren die voor de opleiding noodzakelijk zijn.  

Huishoudelijk medewerker met als belangrijkste taken: 

Het onderhouden van de vloeren. Dagelijks schoonmaak werkzaamheden aan meubels, toilet en 

keukens. Zij doet dit onder opvangtijd voor de kinderen. 

Tuinman met als belangrijkste taak: 

Onderhoud van de tuin, zij komen onder opvangtijd voor de kinderen. 

Facilitaire dienst van ISE met als belangrijkste taak: 

Alle klussen die vanuit de kinderopvang en bso worden doorgegeven. Het onderhoud aan het gebouw, 

meubels e.d.). Zij doen dit onder opvangtijd voor de kinderen. 

Teachers Upper-Foundationgroup: 

Zij zijn verantwoordelijk voor de kinderen in de Upper-Foundationgroup. 
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Bijlage: 

I     Werkwijze Foundationgroup 

II    Pilot Engels als tweede taal op Columbus 

III   Gelegitimeerd afwijken van de beroepskracht-kind-ratio 
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Bijlage I: Werkwijze Foundationgroup 
 
Pedagogisch professionals van Columbus en teachers van de ISE werken intensief samen. De 3- en 

4-jarigen krijgen 5 ochtenden pedagogisch-educatieve activiteiten aangeboden om de start op de 

basisschool goed voor te bereiden en te vergemakkelijken. Zowel de pedagogisch professionals als 

de teachers en assistents vanuit school spreken óf Nederlands óf Engels. Beide talen zijn 

vertegenwoordigd. Deze werkwijze met de Foundationgroup voor 3- en 4-jarigen is goed gekeurd 

door de GGD. 

 

Start van de dag 

Kinderen die zijn aangemeld voor de Foundationgroup worden tussen 08.15 en 08.30 uur op een 

open, gastvrije en vriendelijke manier ontvangen op de eigen groep: de Lower-Foundationgroup 

Planets voor 3-jarigen of op de Rainbow group. Voertaal bij de overdracht met de ouders 3-jarigen 

is Engels of Nederlands en wordt aangepast naar behoeften en mogelijkheden van ouders en hun 

kind. We houden rekening met mogelijke culturele verschillen en benaderen ouders en kinderen 

respectvol. Na het nemen van afscheid van de ouder(s) kunnen kinderen lekker spelen met de 

materialen die klaar staan. Dat kan zijn in de speelhoeken, dat kan ook aan tafel zijn met een 

spelletje of tekenspullen; ze mogen dat zelf kiezen. We sluiten zo aan bij de behoefte van het kind 

en zoeken naar rust en ontspannen sfeer op de groep.  

 

Taal  

De pedagogisch professionals spreken Nederlands of Engels met de kinderen volgens het ‘one teacher 

one language principe’. Met de nieuwe pilot zijn we ook gestart met een Engels sprekende 

pedagogisch professional op de elke groep. We vertalen elkaar niet, maar vullen aan in de eigen 

spreek taal.  

 

Spelend leren  

Op een vast moment op de dag  wordt het speelgoed opgeruimd. We starten met een groepsmoment 

bij de eigen pedagogische medewerkers in de Lower-Foundationgroup. De peuters worden 

uitgenodigd in de kring en worden persoonlijk welkom geheten. Vaste onderwerpen in dit 

kringmoment zijn de dagen van de week, het weer en het programma van die dag. We doen een 

kleine centrale activiteit zoals bijv. een liedje, rijmpje of een verhaaltje. Daarna worden de peuters 

uitgenodigd en gestimuleerd mee te doen aan de verschillende focusactiviteiten in verschillende 

hoeken.   

 

Activiteiten 

Het interactief voorlezen van een verhaal, het samen bespreken van een thema of het samenwerken 

aan een creatieve opdracht stimuleert de kinderen in hun interactie met elkaar en met ons. Het 

ondersteunt het groepsgebeuren en laat kinderen ervaren dat ze deel uitmaken van onze groep. Er 

wordt gewerkt met thema's die zijn vertaald in te bereiken doelen op gebied van sociaal-emotionele, 

cognitieve, communicatieve, motorische, creatieve, sociale en morele competenties. Activiteiten 

maken deel uit van een programma voor meerdere weken. Herhaling, benoemen, rollenspelen en 

doen/ondernemen vinden we belangrijke manieren om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling.  

 

Vrij spel 

In onze ruimtes is voldoende prikkelend en stimulerend spelmateriaal aanwezig en biedt de inrichting 

verschillende mogelijkheden tijdens die vrij spel momenten. In een bouwhoek, poppenhoek en op de 

speelmat worden kinderen geïnspireerd tot allerlei soorten spel. We observeren, stimuleren, laten 

kinderen zelf probleempjes oplossen, helpen kinderen bij moeilijke situaties en spelen voor en mee.  

 

Buitenspelen  

We vinden het belangrijk dat kinderen buiten spelen. Vaak als vrij spel moment waarin plezier en 

buiten zijn voorop staan. Maar ook als momenten om aan te sluiten bij hun belevingswereld en 
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samen op zoek te gaan naar kabouters, zwarte pieten of spinnen. Daarnaast vinden we het belangrijk 

om de kinderen zand, water, gras etc. te laten ervaren. We vertalen dat door bijvoorbeeld de 

letterhoek ook eens naar buiten te verplaatsen en met onze vingers, takjes ed. te schrijven in het 

zand of met natte kwasten op de buitenmuur. Samen kring- tik- en renspelletjes doen is een andere 

mogelijkheid die kinderen veel leert over winnen en verliezen, overleggen en onderhandelen, omgaan 

met regels en afspraken en samen werken. Door voorbeeldgedrag, structuur, goede uitleg en een 

positieve benadering spelen de pedagogisch professionals hier een actieve rol in.  

 

Pauze 

Tijdens de pauze kunnen de kinderen wat drinken en eten in hun eigen Lower-Foundationgroup. Dit 

is een moment van rust waarin we een rijke taalomgeving creëren. De pedagogisch professionals 

praten Nederlands en zo nodig gebruiken zij wat Engelse woorden.  

 

Open deuren 

Foundation Planets en Rainbow liggen naast elkaar. Door middel van ‘open deuren’ kunnen de 

kinderen op bepaalde momenten tijdens de speelmomenten in het dagprogramma bijvoorbeeld 

tijdens vakantie, samenspelen in alle twee de groepsruimtes, op de gang die beide groepen verbindt 

of buiten.  

 

Humor en samen plezier hebben, aandacht voor alle kinderen, zorg voor individuele kinderen en het 

betrekken van de kinderen bij het groepsgebeuren is erg belangrijk. De pedagogisch professionals 

spelen een essentiële rol in het welbevinden van de kinderen, dit is de basis voor ontwikkeling. 

 

Lunch en rust  

Aan het einde van de ochtend ruimen de kinderen op, gaan nog naar toilet en wassen hun handen. 

Ze gaan in hun eigen groepsruimte met hun eigen stamgroep en begeleiders aan tafel voor de lunch. 

Daarna worden een aantal peuters opgehaald door hun ouders. De andere peuters blijven na de 

lunch in de ruimtes van de Planets Foundation, deze middagopvang wordt de After-Foundation 

geboden. De overdracht aan ouders wordt door de pedagogisch professional gedaan. Alle begeleiders 

kennen de kinderen goed. 

 

De After-Foundationgroup  

Het middagprogramma voor deze kinderen vindt plaats in de After-Foundationgroup. Met de focus 

op spelen, plezier en informeel leren waarbij kinderen hun eigen keuzes kunnen maken. Op de After-

Foundationgroup creëren we een rustmoment. Kinderen die willen slapen kunnen naar bed, kinderen 

die alleen willen rusten doen dat op de bank. Kinderen die hier geen behoefte aan hebben gaan rustig 

spelen aan tafel of gaan bijvoorbeeld samen luisteren naar een mooi verhaal. Lekker buiten spelen 

of met een groepje kinderen een spelletje doen. We overleggen met ouders over het rustmoment en 

waar hun kind behoefte aan heeft.  
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Bijlage II: Pilot Engels als tweede taal op Columbus 

 
In het voorjaar van 2018 zijn we gestart met een pilot om naast het Nederlands ook Engels te gaan 

spreken met de kinderen op het dagverblijf van kindercentrum Columbus. We hebben gekozen voor 

het Engels omdat het een wereldtaal is en omdat op de basisschool van de ISE in het Engels les 

wordt gegeven. Op de Foundationgroup werd al Engels gesproken met de kinderen door de teacher 

van de ISE tijdens de gezamenlijke blokken van 3- en 4-jarigen. Nu werken wij dus op alle groepen 

zo. Met (bijna) alle ouders communiceren we in het Engels. Doel is dat er altijd een pedagogisch 

professional op de groep staat die Nederlands spreekt samen met een collega die consequent Engels 

spreekt met de kinderen.  

 

Een aantal pedagogisch professionals van dagopvang en Foundation zijn in de periode oktober 2017 

– februari 2018 Hbo-niveau geschoold in “Cambridge Engels” en daarvan een certificaat ontvangen. 

Dit certificaat is gearchiveerd op locatie en inzichtelijk voor ouders of andere betrokkenen.  

 

Op de dagopvang wordt het effect en de resultaten van deze pilot wetenschappelijk gemonitord. Dit 

is verplicht vanuit het Ministerie van SZW en de kwaliteitseisen Wet Kinderopvang. De monitoring is 

geweest in november 2018. Ze hebben toen een 0-meting gemaakt. Gedurende de looptijd van de 

pilot komen ze vier keer  observeren. We vragen toestemming aan ouders voor het vastleggen van 

onderzoeksgegevens als kind gegevens nodig zijn en worden gebruikt.   

  

 

Dagopvang 

Aan alle stamgroepen Stars, Moon, Rainbow, Sun en Foundation zijn samen vaste pedagogisch 

professionals gekoppeld. Eén pedagogisch professional spreekt Nederlands met de kinderen en de 

andere spreekt consequent Engels met de kinderen gedurende de opvangdag. De 2de pedagogisch 

professional op de groep spreekt Engels. Op de dagen dat er volgens de BKR (Bijlage III) 1 

pedagogisch professional is ingepland op de groep spreekt deze Nederlands of Engels (one teacher 

one language) met de kinderen. Wanneer er op deze groep een 2de pedagogisch professional op deze 

groep gaat werken, zal deze Engels met de kinderen gaan spreken. Op deze manier krijgen de 

kinderen gemiddeld en tevens maximaal 50 % Engels en 50 % Nederlandse taal aangeboden tijdens 

de opvang. Op het personeelsrooster is aangegeven wie welke dag Engels en wie Nederlands praat 

met de kinderen. We vertellen dit bij intake van de opvang dag aan de ouders als zij hun kindje 

brengen, in de taal die zij die dag zullen spreken. Op deze wijze is het voor de kinderen meteen 

duidelijk in welke taal zij door deze medewerker worden aangesproken. Vanwege de continuïteit voor 

de kinderen is er in principe een vaste verdeling over de dagen dat de medewerkers Engels dan wel 

Nederlands spreken. Bovendien wordt in het personeelsrooster rekening gehouden met een 

evenredige verdeling van de werkdagen per week die in het Nederlands dan wel in het Engels wordt 

gecommuniceerd met de kinderen. Zodat alle pedagogisch professionals voldoende ervaring op 

kunnen blijven doen met het communiceren met de kinderen in het Engels.  

Spelactiviteiten en kringmomenten worden aangeboden en begeleid door één van beide pedagogisch 

professionals in de taal die hij/zij die dag spreekt. In het dagprogramma en de activiteitenplanning 

wordt rekening gehouden met een evenredige verdeling van activiteiten die in het Nederlands dan 

wel in het Engels worden begeleid. Zo is de evenredige verdeling van het Nederlands en het Engels 

inzichtelijk voor team en ouders. Als een kind tijdens een spel of kringmoment merkbaar moeite 

heeft om de uitleg en begeleiding te volgen kan de tweede pedagogisch professional op de groep 

even aansluiten en extra ondersteunen met uitleg in de tweede taal. We gebruiken ook 

pictogrammen, foto’s, voorwerpen of gebaren en er wordt veel gezongen, Nederlandse liedjes en 

Engelse liedjes. 

 

De individuele contactmomenten, zoals verschonen, eten geven en naar bed brengen of uit bed halen 

worden in de taal begeleid die de pedagogisch professional die dag spreekt. In principe is er geen 

dagelijkse individuele kind verdeling tussen beide pedagogisch professionals. Er is wel een 
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evenredige verdeling van individuele contactmomenten en niet kindgerichte taken zoals tafel 

afnemen, opruimen en afwassen na het tafelmoment. Zodat beide pedagogisch professionals 

voldoende individuele contactmomenten hebben met de kinderen, verdeeld over de dag en in de taal 

die zij die dag voeren. 

 

Overzicht ter monitoring: 
• Dag lijsten met de kind planning op iedere stamgroep;  

• Personeelsrooster 
 

 

Foundation 

Op de Foundation zijn verdeeld over de week 4 verschillende pedagogisch professionals werkzaam. 

2 daarvan spreken Engels met de kinderen en 2 daarvan Nederland. Het is zo verdeeld dat er zowel 

altijd iemand aanwezig is die Nederlands spreekt en altijd iemand aanwezig is die Engels spreekt. 

Wanneer de bezetting afwijkt kan het voorkomen dat er als uitzondering enkel Nederlands of enkels 

Engels wordt gesproken. Tijdens spel- en kringmoment worden beide talen aangeboden. Er is een 

evenredige verdeling in het aanbod in de Engelse en Nederlandse taal; wanneer een pedagogisch 

professional bijvoorbeeld een kringactiviteit aanbiedt in het Engels, dan sluit de andere pedagogisch 

professional aan in het Nederlands. Verder wordt de hetzelfde beleid gevolgd als bij de kinderopvang.  

 

 

Buitenschoolse opvang 

Kringmoment aan tafel bij start en pauze 

Bij binnenkomst worden de kinderen in hun eigen basisgroep begroet en staat er drinken en iets te 

knabbelen klaar. Er wordt een praatje gemaakt. De pedagogisch professionals vertellen de kinderen 

in welke taal zij die middag zullen communiceren: Nederlands of Engels. Zo is voor de kinderen 

duidelijk bij wie zij moeten zijn als ze een voorkeur hebben voor communicatie in het Nederlands of 

in het Engels bij vragen of ondersteuning. Als er 2 pedagogisch professionals op de groep zijn 

ingedeeld kan de groep kinderen in 2 groepjes worden ingedeeld, waarbij 1 pedagogisch professional 

een groepje in het Nederlands begeleid en de andere collega het andere groepje in het Engels. 

Kinderen zijn vrij om te kiezen bij welk groepje (en dus welke taal) zij aansluiting zoeken. Met de 

kinderen wordt afgesproken dat zij in de taal antwoorden die de pedagogisch professional met hen 

spreekt. De pedagogisch professional kan de kinderen helpen om de juiste woorden te vinden door 

even over te schakelen naar de andere taal.    

 

Spel en activiteiten 

Spelactiviteiten en kringmomenten worden aangeboden en begeleid door één van beide pedagogisch 

professionals in de taal die hij / zij die dag spreekt. In het dagprogramma en de activiteitenplanning 

wordt rekening gehouden met een evenredige verdeling van activiteiten die in het Nederlands dan 

wel in het Engels worden begeleid. Alle pedagogisch professionals die samen de groepen draaien 

nemen samen het (mid)dagprogramma door en noteren de gebruikte taal bij de activiteit of het 

kringmoment. Zo is de evenredige verdeling van het Nederlands en het Engels inzichtelijk voor team 

en ouders. Als een kind tijdens een spel of kringmoment merkbaar moeite heeft om de uitleg en 

begeleiding te volgen kan de pedagogisch professional even overstappen op de andere taal en extra 

ondersteunen met uitleg in de tweede taal. Dit gebeurt ook tijdens het buitenspelen 

 

Ophaalmoment 

Vanaf ongeveer 17.15 kunnen basisgroepen worden samengevoegd en groepsruimtes afgesloten, 

zodat de leiding overzicht kan houden op alle kinderen. De laatste pedagogisch professional die 

eindigt en afsluit kan naar keuze en voorkeur van de kinderen Nederlands of Engels praten met de 

kinderen. Ouders kunnen hun kinderen ophalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur. Eerder kan maar 

graag in overleg met de pedagogisch professional. Bij het ophalen nemen we de tijd voor een praatje 

met de ouders om te vertellen hoe de dag voor het kind is verlopen. We praten met de ouder naar 
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keuze van de ouder in het Engels of in het Nederlands. Als er aanleiding is om wat uitgebreider te 

praten, wordt hiervoor een aparte afspraak gemaakt. 

 

Overzicht ter monitoring:  

• Dag lijsten met de kind planning op iedere stamgroep; 
• Personeelsrooster; 

 

 

Communicatie ouders 

Het besluit om Engels te gaan spreken met de kinderen als tweede taal naast het Nederlands is mede 

genomen op uitdrukkelijk verzoek van veel ouders. Ouders geven aan dat zij het heel belangrijk 

vinden dat hun kind(eren) zo snel mogelijk en zo veel mogelijk Engels leren spreken. Ouders vinden 

dit belangrijk voor de ontwikkelingskansen van hun kind in de toekomst wereldwijd. 

 

Er wordt door de pedagogisch professionals al heel veel in het Engels gecommuniceerd met ouders 

tijdens rondleidingen, intake, breng- en haalmomenten en de jaarlijkse kind bespreking.  

 

En wordt er op de basisschool van de ISE in het Engels les gegeven aan de kinderen. De overgang 

van dagopvang naar de basisschool van de ISE wordt vergemakkelijkt als het jonge kind al wat 

bekend raakt met de Engelse taal en dit al een beetje begrijpt en spreekt. We zijn, op uitdrukkelijk 

verzoek en van harte ondersteunt door ouders en de basisschool, gestart met de Foundationgroup, 

omdat het gebruik van een tweede taal in de dagopvang tot op heden niet is toegestaan. Toen de 

wettelijke mogelijkheid van een pilot tweede taal bekend werd reageerden ouders direct heel 

enthousiast. Deze pilot is voor ons van groot belang. We hebben ons pedagogisch locatiebeleid met 

de uitwerking van deze pilot voorgelegd aan de oudercommissie en deze heeft positief geadviseerd. 

Zie de adviesvraag en goedkeuring met handtekening. 

 

Ook het Engels spreken op de buitenschoolse opvang met de kinderen van de basisschool kan van 

toegevoegde waarde zijn voor de kinderen. Er is na de schooldag geen (grote) omschakeling meer 

in een andere taal. De pedagogisch professionals van de bso kunnen in het Nederlands en in het 

Engels met de kinderen communiceren. Een logische en natuurlijke mogelijkheid, temeer daar de 

overdrachtsmoment met de ouders bij het ophalen al wel vaak in het Engels gebeurt.  

 

We communiceren op dit moment met alle ouders via “Newsletter Columbus”, een Engelstalige 

nieuwsbrief. Natuurlijk hebben we deze nieuwsbrief ook voor onze Nederlandse ouders. We 

organiseren regelmatig oudercontactmomenten zoals de “Eat, Meet en Greet”, een jaarlijkse 

succesvolle oudermiddag in informele sfeer met door ouders zelf gemaakte en meegebrachte 

drankjes en hapjes. De internationale sfeer en dynamiek en sfeer komt dan op een zeer positieve 

wijze tot uiting.  

 

Ook werken we aan ouderavonden waarin een thema bespreken dat past bij opvoeding en opgroeien 

van jonge kinderen. De belangstelling van ouders is groot. We willen met ouders in gesprek over 

bijv. over (culturele) verschillen in opvoedstijl en opvoeddoelen. Of over hoe kinderen zich 

ontwikkelen en hoe wij als kinderopvang aansluiting zoeken bij de natuurlijke nieuwsgierigheid en 

de universele behoefte van kinderen om de wereld te gaan ontdekken vanuit een veilige basis.  

Hoe vind je de balans tussen leren door een gestructureerd aanbod van lesstof en het ruimte geven 

aan kinderen om je eigen pad te zoeken en bewandelen? Dat is voor ons de belangrijkste vraag in 

het gesprek met ouders. En daarin zal het communiceren met kinderen in de Engelse taal zeker een 

uitdaging zijn. 

 

Participatie in meertalige netwerken 

Columbus participeert in meerdere netwerken in deze regio, die allen ten doel hebben om expats en 

hun gezinnen zo optimaal mogelijk op te vangen en te ondersteunen en voorzieningen te bieden om 
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het wonen en integreren in Nederland goed te laten slagen. De meest belangrijke 

samenwerkingsrelaties voor ons als kinderopvang zijn hier benoemd. 

 

Samenwerkingsconvenant ISE 

Columbus is gevestigd op het terrein van en werkt samen met de ISE. Er is een 

samenwerkingsconvenant met een gezamenlijke visie op internationaal georiënteerde opvang en 

onderwijs en de gezamenlijke afspraken over gebruik en onderhoud van ruimtes. 

 

Partner HEC 

Columbus is aangesloten bij en officieel partner van het HEC regio Eindhoven - Holland Expat Centre 

- een community van bedrijven die diensten en services aanbieden aan expats. Er zijn regelmatig 

netwerklunches waarin bedrijven elkaar ontmoeten en de samenwerking versterken in hun 

ondersteuningsaanbod aan expats. 

 

Midwifery Practise 

Deze Engelstalige verloskundigenpraktijk in de regio Eindhoven geeft onze flyers over internationaal 

georiënteerde kinderopvang mee aan zwangere vrouwen die zij begeleiden. Columbus promoot deze 

verloskundigenpraktijk onder expat-ouders van wie wij kinderen opvangen in ons kindercentrum. 

 

Radboud Taleninstituut Nijmegen 

Bij dit taleninstituut hebben onze pedagogisch professionals de Hbo opleiding Cambridge Engels 

gevolgd. De basisschool van de ISE werkt ook samen met dit Instituut als het gaat om taalscholing. 
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Bijlage III: Gelegitimeerd afwijken van de beroepskracht-kind-ratio 

 

Wij houden ons aan de wettelijke kwaliteitseisen voor het aantal pedagogisch professionals op de 

groep in verhouding tot het aantal kinderen. Dit is de beroepskracht-kind-ratio, afgekort BKR. 

 

De wet biedt onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om minder pedagogisch professionals in 

te zetten dan volgens de BKR is bepaald. Tot maximaal 50% van de benodigde personeelsinzet per 

opvangdag. Dit is: gelegitimeerd afwijken van de beroepskracht-kind-ratio (BKR).   

 

 
Dagopvang 0- tot 4- jarigen Naam stamgroep: Stars / Sun / Moon 

Gelegitimeerd afwijken van personeelsinzet in verhouding tot aantal kinderen: 

Dag van de week: maandag / dinsdag / woensdag / donderdag / vrijdag 

07.30 – 08.00 uur: 

Start en welkom in groepsruimte: Stars   

Er wordt geopend met 1 pedagogisch professionals op de groep stars 

Tussen 08.30 en 09.00 uur kunnen wij een half uur gelegitimeerd afwijken van de BKR.  
Er kunnen dan al meer kinderen gebracht zijn dan we volgens de BKR mogen opvangen. 

08.00 – 09.00 uur: 
De Stars is vanaf 7.30 uur open en de vaste pedagogisch professional van Sun, Stars en Moon  
start om 8.00 en gaat dan met de kinderen naar de eigen groep. Om 9.00 uur start  de tweede 

pedagogisch professional. 

09.00 – 13.00 uur: 
Start ochtendprogramma 

Tussen 13.00 en 15.00 uur kunnen wij 2 uur gelegitimeerd afwijken van de BKR. 
De pedagogisch professionals gaan om de beurt een uur lunchen. De kinderen blijven spelen in hun 
eigen groep en een deel van de kinderen gaat slapen. 

15.00 – 18.00 uur: 

Voortzetten middagprogramma 

Tussen 17.00 en 17.30 uur kunnen wij een half uur gelegitimeerd afwijken van de BKR. 
Er kunnen dan teveel kinderen zijn in verhouding tot het aantal pedagogisch professionals. 

18.00 – 18.30/19.00: 
Afronden van de dag in groepsruimte van Stars waar ouders hun kind kunnen ophalen. Elk half uur 
zullen pedagogisch professionals één voor één en na elkaar naar huis gaan. 

vanaf 18.00/ 18.30 uur; pedagogisch professional gaat pas naar huis wanneer het kind aantal dit 
toelaat, alle PM’ers zijn hiervan op de hoogte en weten dus dat een eindtijd na 18.00uur 
afhankelijk kan zijn van het kind aantal. 
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Gelegitimeerd afwijken van personeelsinzet in verhouding tot aantal kinderen op dagen 

dat er op een groep alleen gewerkt wordt:  

Dag van de week: Voor Sun op vrijdag.  

07.30 – 08.30 uur: 

Start en welkom in groepsruimte: Stars (voor de groepen Stars en Rainbow) 

Er wordt geopend met 1 pedagogisch professionals op de groep Stars. 

Tussen 08.30 en 09.00 uur kunnen wij een half uur gelegitimeerd afwijken van de BKR. Er kunnen 
dan al meer kinderen gebracht zijn dan we volgens de BKR mogen opvangen. 

08.00 – 09.00 uur: 
Stars is vanaf 7.30 uur open en de vaste pedagogisch professional van Sun start om 8.30 en gaat 
dan met de kinderen naar de eigen groep. Om 9.00 uur de tweede pedagogisch professional. Op de 
groep waar alleen gewerkt wordt start de pedagogisch professional om 8.30 uur. 

09.00 – 13.00 uur: 
Start ochtendprogramma 

Tussen 13:00 en 15.00 uur kunnen wij 80 minuten gelegitimeerd afwijken van de BKR op de groep 
waar met 2 pedagogisch professionals gewerkt wordt. Op de groep waar gewerkt wordt met 1 
pedagogisch professional wordt niet afgeweken van de BKR.  
De pedagogisch professionals gaan om beurten 40 minuten lunchen. De kinderen blijven spelen in 
hun eigen groep en een deel van de kinderen gaat slapen. De pauzes van 40 minuten vinden plaats 
tussen 13:00 en 15.00 uur. De pedagogisch professional die om 7.30/8.00 uur begonnen is zal de 
pauze opvangen van de pedagogisch professional die alleen werkt.  

15.00 – 17.30/18.00 uur: 
Voortzetten middagprogramma 

Tussen 17.00 en 17.30 uur kunnen wij een half uur gelegitimeerd afwijken van de BKR. 
Er kunnen dan teveel kinderen zijn in verhouding tot het aantal pedagogisch professionals. 

17.30 – 18.30/19.00: 
Afronden van de dag in groepsruimte Stars waar ouders hun kind kunnen ophalen. Elk half uur 
zullen pedagogisch professionals één voor één en na elkaar naar huis gaan. 

vanaf 17.30/18.00/ 18.30 uur; pedagogisch professional gaat pas naar huis wanneer het kind 
aantal dit toelaat, alle PM’ers zijn hiervan op de hoogte en weten dus dat een eindtijd na 18.00uur 
afhankelijk kan zijn van het kind aantal. 

ATTENTIE 

Op ondergenoemde tijdsblokken is de verhouding tussen het aantal aanwezige kinderen 

en het aantal pedagogisch professionals op orde en voldoen wij aan de BKR: 

Tussen 07.30 en 08.30 uur; 

Tussen 09.00 en 13.00 uur; 

Tussen 15:00 en 17.00 uur;  

Vanaf 17.30/ 18.30 uur;   

Pedagogisch professional gaat pas naar huis wanneer het kind aantal dit toelaat, alle 

pp’ers zijn hiervan op de hoogte en weten dus dat een eindtijd na 18.00uur afhankelijk 

kan zijn van het kind aantal 
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Dagopvang 0- tot 4- jarigen Naam stamgroep: Planets en Rainbow 

Gelegitimeerd afwijken van personeelsinzet in verhouding tot aantal kinderen: 

Dag van de week: maandag / dinsdag / woensdag / donderdag / vrijdag 

07.30 – 08.00 uur: 

Start en welkom in groepsruimte: Rainbow 

Er wordt geopend met 1 pedagogisch professionals op de groep Rainbow. 

Tussen 08.30 en 09.00 uur kunnen wij een half uur gelegitimeerd afwijken van de BKR.  
Er kunnen dan al meer kinderen gebracht zijn dan we volgens de BKR mogen opvangen. 

08.00 – 09.00 uur: 
De Rainbow is vanaf 7.30 uur open en de vaste pedagogisch professional van Planets start om 8.00 
en gaat dan met de kinderen naar de eigen groep. Om 9.00 uur start de tweede pedagogisch 

professional op Rainbow en om 8:30 op Planets/ 

09.00 – 13.00 uur: 
Start ochtendprogramma 

Tussen 13.00 en 15.00 uur kunnen wij 2 uur gelegitimeerd afwijken van de BKR. 
De pedagogisch professionals gaan om de beurt een uur lunchen. De kinderen blijven spelen in hun 
eigen groep en een deel van de kinderen gaat slapen. 

15.00 – 18.00 uur: 
Voortzetten middagprogramma 

Tussen 17.00 en 17.30 uur kunnen wij een half uur gelegitimeerd afwijken van de BKR. 
Er kunnen dan te veel kinderen zijn in verhouding tot het aantal pedagogisch professionals. 

18.00 – 18.30/19.00: 
Afronden van de dag in groepsruimte van Rainbow waar ouders hun kind kunnen ophalen. Elk half 

uur zullen pedagogisch professionals één voor één en na elkaar naar huis gaan. 

Vanaf 18.00/ 18.30 uur; pedagogisch professional gaat pas naar huis wanneer het kind aantal dit 
toelaat, alle PM’ers zijn hiervan op de hoogte en weten dus dat een eindtijd na 18.00uur 
afhankelijk kan zijn van het kind aantal. 
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½- uursregeling buitenschoolse opvang  Naam basisgroep: Yellow fox 

Gedurende maximaal ½ uur per (mid)dag kunnen wij minder personeel inzetten in verhouding tot 

het aantal kinderen aan wie we opvang bieden (BKR). Dit doen we bij opstarten en/of afronden van 

de (mid)dag. 

In dit schema is uitgewerkt op welke tijdstippen we kunnen afwijken. 

 

Gelegitimeerd afwijken van personeelsinzet in verhouding tot aantal kinderen 

 

Dag van de week: maandag / dinsdag / donderdag  

 

15.30 – 16.00 uur:  

Start en welkom in groepsruimte yellow fox 

Met 2 pedagogisch professional(s) 

 

15.30 – 16.00 uur: 

Alle pedagogisch professionals starten hun dienst en we gaan met de kinderen naar de eigen 

basisgroep. 

 

16.00 – 17.30 uur: 

Middagprogramma  

 

17.45 – 19.00: 

Afronden van de dag in groepsruimte yellow fox waar ouders hun kind kunnen ophalen. Elk half uur 

zullen pedagogisch professional één voor één en na elkaar naar huis gaan.  

 

Tussen 17.45 en 18.15 uur kunnen wij een 1/2 uur gelegitimeerd afwijken van de BKR.  

Er kunnen dan te veel kinderen zijn in verhouding tot het aantal pedagogisch professionals.  

 

 

ATTENTIE 

Op ondergenoemde tijdsblokken is de verhouding tussen het aantal aanwezige kinderen 

en het aantal pedagogisch professionals op orde en voldoen wij aan de BKR: 

tussen 15.30 en 17.45 uur en vanaf 18.15 uur. 
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½-uursregeling buitenschoolse opvang  Naam basisgroep: Green fox 

Gedurende maximaal ½ uur per (mid)dag kunnen wij minder personeel inzetten in 

verhouding tot het aantal kinderen aan wie we opvang bieden (BKR). Dit doen we bij 

opstarten en/of afronden van de (mid)dag. 

In dit schema is uitgewerkt op welke tijdstippen we kunnen afwijken. 

 

Gelegitimeerd afwijken van personeelsinzet in verhouding tot aantal kinderen 

 

 
Dag van de week: maandag / dinsdag / donderdag  
 

15.30 – 16.00 uur:  

Start en welkom in groepsruimte green fox 

Met 2 pedagogisch professional(s) 

 

15.30 – 16.00 uur: 

Alle pedagogisch professionals starten hun dienst en we gaan met de kinderen naar de eigen 

basisgroep. 

 

16.00 – 17.30 uur: 

Middagprogramma  

 

17.45 – 19.00: 

Afronden van de dag in groepsruimte yellow fox waar ouders hun kind kunnen ophalen. Elk half uur 

zullen pedagogisch professional één voor één en na elkaar naar huis gaan.  

 

Tussen 17.45 en 18.15 uur kunnen wij een 1/2 uur gelegitimeerd afwijken van de BKR.  

Er kunnen dan teveel kinderen zijn in verhouding tot het aantal pedagogisch professionals.  

 

 

ATTENTIE 

Op ondergenoemde tijdsblokken is de verhouding tussen het aantal aanwezige kinderen 

en het aantal pedagogisch professionals op orde en voldoen wij aan de BKR: 

tussen 15.30 en 17.45 uur en vanaf 18.15 uur. 
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½-uursregeling buitenschoolse opvang  Naam basisgroep: yellow fox 

Gedurende maximaal ½ uur per (mid)dag kunnen wij minder personeel inzetten in 

verhouding tot het aantal kinderen aan wie we opvang bieden (BKR). Dit doen we bij 

opstarten en/of afronden van de (mid)dag. 

In dit schema is uitgewerkt op welke tijdstippen we kunnen afwijken. 

 

Gelegitimeerd afwijken van personeelsinzet in verhouding tot aantal kinderen 

 

Dag van de week: woensdag / vrijdag 
 

15.30 – 16.00 uur:  

Start en welkom in groepsruimte yellow fox 

Met 2 pedagogisch professional(s) 

Op vrijdag met 1 pedagogisch professional 

 

15.30 – 16.00 uur: 

Alle pedagogisch professionals starten hun dienst en we gaan met de kinderen naar de eigen 

basisgroep. 

 

16.00 – 17.30 uur: 

Middagprogramma  

 

17.30 – 19.00: 

Afronden van de dag in groepsruimte yellow fox waar ouders hun kind kunnen ophalen. Elk half uur 

zullen pedagogisch professional één voor één en na elkaar naar huis gaan.  

 

Tussen 17.30 en 18.00 uur kunnen wij een 1/2 uur gelegitimeerd afwijken van de BKR.  

Er kunnen dan teveel kinderen zijn in verhouding tot het aantal pedagogisch professionals.  

 

 

ATTENTIE 

Op ondergenoemde tijdsblokken is de verhouding tussen het aantal aanwezige kinderen 

en het aantal pedagogisch professionals op orde en voldoen wij aan de BKR: 

tussen 15.30 en 17.30 uur en vanaf 18.00 uur. 
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½-uursregeling buitenschoolse opvang  Naam basisgroep: Blue fox 

Gedurende maximaal ½ uur per (mid)dag kunnen wij minder personeel inzetten in 

verhouding tot het aantal kinderen aan wie we opvang bieden (BKR). Dit doen we bij 

opstarten en/of afronden van de (mid)dag. 

In dit schema is uitgewerkt op welke tijdstippen we kunnen afwijken. 

 

Gelegitimeerd afwijken van personeelsinzet in verhouding tot aantal kinderen 

 

Dag van de week: maandag / dinsdag / donderdag  
 

15.30 – 16.00 uur:  

Start en welkom in groepsruimte Blue fox 

Met 2 pedagogisch professional(s) 

 

15.30 – 16.00 uur: 

Alle pedagogisch professionals starten hun dienst en we gaan met de kinderen naar de eigen 

basisgroep. 

 

16.00 – 17.30 uur: 

Middagprogramma  

 

17.45 – 19.00: 

Afronden van de dag in groepsruimte blue fox waar ouders hun kind kunnen ophalen. Elk half uur 

zullen pedagogisch professional één voor één en na elkaar naar huis gaan.  

 

Tussen 17.45 en 18.15 uur kunnen wij een 1/2 uur gelegitimeerd afwijken van de BKR.  

Er kunnen dan teveel kinderen zijn in verhouding tot het aantal pedagogisch professionals.  

 

 

ATTENTIE 

Op ondergenoemde tijdsblokken is de verhouding tussen het aantal aanwezige kinderen 

en het aantal pedagogisch professionals op orde en voldoen wij aan de BKR: 

tussen 15.30 en 17.45 uur en vanaf 18.15 uur. 
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½-uursregeling buitenschoolse opvang  Naam basisgroep: Orange fox 

Gedurende maximaal ½ uur per (mid)dag kunnen wij minder personeel inzetten in 

verhouding tot het aantal kinderen aan wie we opvang bieden (BKR). Dit doen we bij 

opstarten en/of afronden van de (mid)dag. 

In dit schema is uitgewerkt op welke tijdstippen we kunnen afwijken. 

 

Gelegitimeerd afwijken van personeelsinzet in verhouding tot aantal kinderen 

 

Dag van de week: maandag / dinsdag / donderdag  
 

15.30 – 16.00 uur:  

Start en welkom in groepsruimte blue fox 

Met 3 pedagogisch professional(s) 

 

15.30 – 16.00 uur: 

Alle pedagogisch professionals starten hun dienst en we gaan met de kinderen naar de eigen 

basisgroep. 

 

16.00 – 17.30 uur: 

Middagprogramma  

 

17.45 – 19.00: 

Afronden van de dag in groepsruimte blue fox waar ouders hun kind kunnen ophalen. Elk half uur 

zullen pedagogisch professional één voor één en na elkaar naar huis gaan.  

 

Tussen 17.45 en 18.15 uur kunnen wij een 1/2 uur gelegitimeerd afwijken van de BKR.  

Er kunnen dan teveel kinderen zijn in verhouding tot het aantal pedagogisch professionals.  

 

 

ATTENTIE 

Op ondergenoemde tijdsblokken is de verhouding tussen het aantal aanwezige kinderen 

en het aantal pedagogisch professionals op orde en voldoen wij aan de BKR: 

tussen 15.30 en 17.45 uur en vanaf 18.15 uur. 
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½-uursregeling buitenschoolse opvang  Naam basisgroep: Blue fox 

Gedurende maximaal ½ uur per (mid)dag kunnen wij minder personeel inzetten in 

verhouding tot het aantal kinderen aan wie we opvang bieden (BKR). Dit doen we bij 

opstarten en/of afronden van de (mid)dag. 

In dit schema is uitgewerkt op welke tijdstippen we kunnen afwijken. 

 

Gelegitimeerd afwijken van personeelsinzet in verhouding tot aantal kinderen 

 

Dag van de week: woensdag / vrijdag 
 

15.30 – 16.00 uur:  

Start en welkom in groepsruimte Blue fox 

Met 2 pedagogisch professional(s) 

 

15.30 – 16.00 uur: 

Alle pedagogisch professionals starten hun dienst en we gaan met de kinderen naar de eigen 

basisgroep. 

 

16.00 – 18.00uur: 

Middagprogramma  

 

18.00 – 19.00: 

Afronden van de dag in groepsruimte yellow fox waar ouders hun kind kunnen ophalen. Elk half uur 

zullen pedagogisch professional één voor één en na elkaar naar huis gaan.  

 

Tussen 17.30 en 18.00 uur kunnen wij een 1/2 uur gelegitimeerd afwijken van de BKR.  

Er kunnen dan teveel kinderen zijn in verhouding tot het aantal pedagogisch professionals.  

 

 

ATTENTIE 

Op ondergenoemde tijdsblokken is de verhouding tussen het aantal aanwezige kinderen 

en het aantal pedagogisch professionals op orde en voldoen wij aan de BKR: 

tussen 15.30 en 17.30 uur en vanaf 18.00 uur. 
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3-uursregeling buitenschoolse opvang Naam basisgroep: bso groep 1 en 2 

(yellow fox en green fox) 

 

Vakantieperiodes: 

• 25-10-2021 t/m 29-10-2021 

• 23-12-2021 t/m 7-01-2022 

• 28-02-2022 t/m 04-03-2022 

• 18-04-2022 

• 25-04-2022 t/m 06-05-2022 

• 26-05-2022 t/m 27-05-2022 

• 06-06-2022 t/m 07-06-2022 

• 25-07-2022 t/m 02-09-2022 

Studiedagen: 

• 06-09-2021 

• 22-12-2021 
 

 
Gelegitimeerd afwijken van personeelsinzet in verhouding tot aantal kinderen 

 

Dag van de week: maandag / dinsdag / donderdag  

 

07.30 – 08.00 uur:  

Start en welkom op locatie: Columbus  in groepsruimte: yellow fox 

Met 1 pedagogisch professional(s) 

 

Tussen 08.30 en 09.00 uur kunnen wij 1/2 uur gelegitimeerd afwijken van de BKR.  

Er kunnen dan al meer kinderen gebracht zijn dan we volgens de BKR mogen opvangen. 

 

08.00 – 09.00 uur: 

De vaste pedagogisch professionals van onze groep arriveren en verdelen zich samen met de 

kinderen over de verschillende ruimtes. 

 

09.00 – 13.00 uur: 

Start ochtendprogramma  

 

Tussen 13.00 en 15.00 uur kunnen wij 2 uur gelegitimeerd afwijken van de BKR. 

De pedagogisch professionals gaan om de beurt een uur lunchen en de achterblijvende pedagogisch 

professionals verdelen zich over de ruimtes waar de kinderen dan zijn.  

 

15.00 – 17.00 uur: 

Voortzetten middagprogramma 

 

17.00 – 19.00: 

Afronden van de dag op: Columbus in groepsruimte yellow fox waar ouders hun kind kunnen ophalen. 

Elk half uur zullen pedagogisch professional één voor één en na elkaar naar huis gaan.  

 

Tussen 17.00 en 17.30 uur kunnen wij 1/2 uur gelegitimeerd afwijken van de BKR.  

Er kunnen dan teveel kinderen zijn in verhouding tot het aantal pedagogisch professionals.  

 

ATTENTIE 

Op ondergenoemde tijdsblokken is de verhouding tussen het aantal aanwezige kinderen 

en het aantal pedagogisch professionals op orde en voldoen wij aan de BKR: 

tussen 07.30 en 08.30 uur; 

tussen 09.00 en 13.00 uur; 

tussen 15.00 en 17.00 uur; 

vanaf 17.30 
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-uursregeling buitenschoolse opvang Naam basisgroep: bso groep 3 en 4 (blue fox en 

orange fox) 

 
Gelegitimeerd afwijken van personeelsinzet in verhouding tot aantal kinderen 

 

Dag van de week: maandag / dinsdag / donderdag  

 

07.30 – 08.00 uur:  

Start en welkom op locatie: Columbus  in groepsruimte: yellow fox 

Met 1 pedagogisch professional(s) 

 

Tussen 08.30 en 09.00 uur kunnen wij 1/2 uur gelegitimeerd afwijken van de BKR.  

Er kunnen dan al meer kinderen gebracht zijn dan we volgens de BKR mogen opvangen. 

 

08.00 – 09.00 uur: 

De vaste pedagogisch professionals van onze groep arriveren en verdelen zich samen met de 

kinderen over de verschillende ruimtes. 

 

09.00 – 13.00 uur: 

Start ochtendprogramma  

 

Tussen 13.00 en 15.00 uur kunnen wij 2 uur gelegitimeerd afwijken van de BKR. 

De pedagogisch professionals gaan om de beurt een uur lunchen en de achterblijvende pedagogisch 

professionals verdelen zich over de ruimtes waar de kinderen dan zijn.  

 

15.00 – 18.00 uur: 

Voortzetten middagprogramma 

 

18.00 – 19.00: 

Afronden van de dag op: Columbus in groepsruimte yellow fox waar ouders hun kind kunnen ophalen. 

Elk half uur zullen pedagogisch professional één voor één en na elkaar naar huis gaan.  

 

Tussen 17.00 en 17.30 uur kunnen wij 1/2 uur gelegitimeerd afwijken van de BKR.  

Er kunnen dan teveel kinderen zijn in verhouding tot het aantal pedagogisch professionals.  

 

ATTENTIE 

Op ondergenoemde tijdsblokken is de verhouding tussen het aantal aanwezige kinderen 

en het aantal pedagogisch professionals op orde en voldoen wij aan de BKR: 

tussen 07.30 en 08.30 uur; 

tussen 09.00 en 13.00 uur; 

tussen 15.00 en 17.00 uur; 

vanaf 17.30.  

Vakantieperiodes: 

• 25-10-2021 t/m 29-10-2021 

• 23-12-2021 t/m 7-01-2022 

• 28-02-2022 t/m 04-03-2022 

• 18-04-2022 

• 25-04-2022 t/m 06-05-2022 

• 26-05-2022 t/m 27-05-2022 

• 06-06-2022 t/m 07-06-2022 

• 25-07-2022 t/m 02-09-2022 

Studiedagen: 

• 06-09-2021 

• 22-12-2021 
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3-uursregeling buitenschoolse opvang  Naam basisgroep: bso groep 1 

en 2 (yellow fox en green fox) en bso groep 3 en 4 (blue fox en orange fox) 

 

Vakantieperiodes: 

• 25-10-2021 t/m 29-10-2021 

• 23-12-2021 t/m 7-01-2022 

• 28-02-2022 t/m 04-03-2022 

• 18-04-2022 

• 25-04-2022 t/m 06-05-2022 

• 26-05-2022 t/m 27-05-2022 

• 06-06-2022 t/m 07-06-2022 

• 25-07-2022 t/m 02-09-2022 

Studiedagen: 

• 06-09-2021 

• 22-12-2021 
 

 

Gelegitimeerd afwijken van personeelsinzet in verhouding tot aantal kinderen 

 

Dag van de week: woensdag / vrijdag 

 

07.30 – 08.00 uur:  

Start en welkom op locatie: Columbus  in groepsruimte: yellow fox 

Met 1 pedagogisch professional(s) 

 

Tussen 08.30 en 09.00 uur kunnen wij 1/2 uur gelegitimeerd afwijken van de BKR.  

Er kunnen dan al meer kinderen gebracht zijn dan we volgens de BKR mogen opvangen. 

 

08.00 – 09.00 uur: 

De vaste pedagogisch professionals van onze groep arriveren en verdelen zich samen met de 

kinderen over de verschillende ruimtes. 

 

09.00 – 13.00 uur: 

Start ochtendprogramma  

 

Tussen 13.00 en 15.00 uur kunnen wij 2 uur gelegitimeerd afwijken van de BKR. 

De pedagogisch professionals gaan om de beurt een uur lunchen en de achterblijvende pedagogisch 

professionals verdelen zich over de ruimtes waar de kinderen dan zijn.  

 

15.00 – 17.00 uur: 

Voortzetten middagprogramma 

 

17.00 – 19.00: 

Afronden van de dag op: Columbus in groepsruimte yellow fox waar ouders hun kind kunnen ophalen. 

Elk half uur zullen pedagogisch professional één voor één en na elkaar naar huis gaan.  

 

Tussen 17.00 en 17.30 uur kunnen wij 1/2 uur gelegitimeerd afwijken van de BKR.  

Er kunnen dan teveel kinderen zijn in verhouding tot het aantal pedagogisch professionals.  

 

ATTENTIE 

Op ondergenoemde tijdsblokken is de verhouding tussen het aantal aanwezige kinderen 

en het aantal pedagogisch professionals op orde en voldoen wij aan de BKR: 

tussen 07.30 en 08.30 uur; 

tussen 09.00 en 13.00 uur; 

tussen 15.00 en 17.00 uur; 

vanaf 17.30. 


