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Locatie: KDV (dag opvang)  Baloe Weremere  

 

Inleiding  

Het KDV van Baloe, locatie Weremere, bestaat uit een baby en een peutergroep en bevindt zich in een 

vleugel  grenzend aan basisschool Weremere. Deze nieuwbouwlocatie is in gebruik genomen in juni 

2010. In deze vleugel vindt je naast dagopvang (speciaal ingericht voor de leeftijd 0-4 jaar) ook 

buitenschoolse opvang en peuteropvang (halve dag opvang) is aangepast aan de hoge kwaliteitseisen 

van de Wet kinderopvang en specifiek aan het pedagogisch beleid van Baloe. 

 

De babygroep de Vlinders, leeftijd van de kinderen 0 tot 2 jaar, en de peutergroep, de Rupsen, leeftijd 

van de kinderen van 1,5 tot 4 jaar hebben een eigen ingang en bevinden zich in twee aparte ruimtes aan 

de rechterkant van de vleugel. Deze groepen vallen onder de Wet kinderopvang.  

 

Omvang en samenstelling van de groep 

Naam van de 
groep 

maximaal aantal 
kinderen op de 
groep per dag 

leeftijds- 
indeling 

aantal vaste 
medewerkers 
op de groep 
per dag 

Vlinders 9  
(m.i.v. 2019 8) 

 0 tot 2 jaar 2 

Rupsen 16 1.5 tot 4 jaar 3 

  

Doorstroom 

Op deze locatie hebben we ervoor gekozen een babygroep van 0-2 en een peutergroep vanaf 1,5 tot 4 

jaar naast elkaar te vestigen. In overleg met de ouders wordt er besloten of een baby vanaf 1,5 kan 

doorstromen naar de peutergroep, of nog tot max. 2 jaar op de babygroep blijft. Criteria hiervan zijn o.a. 

is de baby er sociaal/emotioneel aan toe, kan de baby lopen, heeft de baby voldoende aan alleen een 

tussen-de- middag slaapje? Mocht de baby van 1,5 meer uitdaging nodig hebben, maar nog niet aan 

doorstroom toe zijn, kan er meer uitdaging geboden worden door een bezoek aan de peutergroep, 

indien het kindaantal dit op één van de groepen dit toelaat. (samenwerking  tweede stamgroep, wennen 

aan de nieuwe groep) 

 

Openingstijden 

Dagopvang contract van 7.30 uur tot 18.00 uur. Dagopvang verlengd contract van 7.00 tot 18.30 uur. 

Halve dagopvang van 7.00 tot 13.00 uur en/of van 12.30 tot 18.30 uur.  

 

Opendeurenbeleid en groepsoverstijgende activiteiten 

De groepsruimtes grenzen aan elkaar en zijn door een deur gescheiden. Soms werken wij met 

opendeuren en gaan kinderen een activiteit in een andere ruimte doen. De stamgroep (vaste basisgroep 

waarin een kind geplaatst is) wordt verlaten voor groepsoverstijgende activiteiten. Er kan door de 

peuters gebruik worden gemaakt van de speelhal en bij het aanbieden van een bewegingsactiviteit, 
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gericht op de leeftijd van het kind, kan er gebruik gemaakt worden van de bewegingsruimte.Het 

initiatief voor groepsoverstijgende activiteiten kan door de pedagogisch medewerker genomen worden 

(groepsgewijs), maar deelname kan ook door kinderen individueel worden aangegeven. Zo kan er soms 

met een halve groep gesplitst worden voor een activiteit.  

De groepsruimtes bevinden zich aan een hal, welke middels een deur uitkomt op de ruimtes van de BSO 

(4-9 jaar?).  

 

Pedagogisch medewerkers en aanvullend personeel 

Personeelsinzet aan het begin en of einde van de dag: 

De eerste medewerker begint om 7.30 u, bij verlengde opvang om 7:00 uur. De laatste medewerker is 

tot 18:00 uur, bij verlengd laat tot 18:30 uur, aanwezig. 

 

Op deze locatie werken verder de medewerkers PO, BSO en werken wij met stagiaires (boventallig 

ingezet). Regelmatig is er een medewerker van jeugdzorg SPIRIT aanwezig, die op de groepen, in het 

kader van Alert4you ondersteuning biedt aan pedagogisch medewerkers. De aanwezigheid van deze 

medewerker is altijd boven de ratio. 

Kinderopvang Baloe werkt niet met vrijwilligers. 

 

De achterwachtregeling 

De medewerker(s) van het KDV start om 7.30 uur en indien er kinderen met verlengde opvang zijn om 

7.00 uur. Er zijn vanaf 7.00-8.15uur ook medewerkers van de VSO aanwezig. 

Er is altijd een medewerker KDV tot 18.00uur en indien er kinderen met  verlengde opvang komen, tot 

18.30 aanwezig. Verder zijn er altijd voldoende medewerkers in de school of  medewerkers van de BSO 

tot 18.30  uur aanwezig.  

 

Drie uursregeling 

Baloe gaat ervan uit dat er sprake is van een BKR afwijking tussen 8.00-9.00uur en tussen 

16.30-17.30uur en tijdens de middagpauze: 

Vlindergroep en Rupsengroep: 

● Tussen 09.00uur en 13.15uur  en tussen 14.15uur en 16.30uur is het aantal pedagogisch 

medewerkers in overeenstemming met het aantal aanwezige kinderen. 

● Op de Vlindergroep en op de Rupsengroep wordt van 13.15uur tot 14.15uur afgeweken van de 

BKR. 

 

Vierogen-principe  

Altijd vier ogen op de groep is praktisch onmogelijk, wel leiden we onze pedagogisch medewerkers goed 

op om bij opvallend gedrag van wie dan ook, altijd diegene aan te spreken. 

De bouw en inrichting van deze groep is zeer transparant. Je kunt elk moment naar binnen kijken. De 

groepsruimte ligt aan het schoolplein, waardoor altijd iemand naar binnen kan kijken. Collega’s en 

ouders lopen door de gang en kunnen meekijken en luisteren. De verschoonruimte is een open ruimte 

en op elk moment inzichtelijk. 
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Wijze van informeren bij uitvallen van vaste medewerkers en/of andere medewerkers op de groep 

Wanneer vaste pedagogisch medewerkers langdurig uitvallen, worden ouders hiervan op de hoogte 

gesteld d.m.v. een mail. Wanneer pedagogisch medewerkers zich op korte termijn ziek melden of verlof 

hebben, kunnen ouders dit zien middels een aankondiging op de deur of zij worden geïnformeerd door 

de andere collega. 

 

Baby’s 

Op de babygroep hanteren wij voor de baby’s het vaste gezichten criterium: iedere baby heeft twee 

vaste gezichten, op de dagen dat het kind komt is minimaal 1 van de vaste gezichten aanwezig. 

 

Vaste invalkrachten 

Wij werken met eigen vaste flexkrachten en zetten zoveel mogelijk vaste medewerkers op vaste locaties 

in, zodat deze bekend zijn met het locatiebeleid en bij ouders en kinderen. 

 

Mentor 

Ieder kind heeft een eigen mentor (een pm met extra taken t.b.v zijn/haar mentorkinderen). De mentor 

is één van de vaste pedagogisch medewerkers van de groep van het kind.  De mentor volgt dit kind heel 

specifiek, is aanspreekpunt voor de ouder en draagt extra zorg voor het welbevinden van het 

betreffende kind.  

 

Aanbod van materialen en activiteiten 

De groepen zijn ingericht volgens het accommodatie-pedagogisch en inrichtingsbeleid van Kinderopvang 

Baloe. Op iedere groep is voldoende uitdagend materiaal aanwezig, er zijn diverse hoeken en 

mogelijkheden voor rust of juist wat actievere activiteiten. Stimuleren van bewegen is een vast 

onderdeel van de dagelijkse activiteiten op de groep. De peutergroep heeft een bewegingshoek op de 

groep en zowel de baby-als peutergroep zijn voorzien van voldoende bewegingsmaterialen om de 

groep, buitenruimte of overige ruimtes uitnodigend en gevariëerd in te richten, zodat de kinderen 

gedurende de dag gestimuleerd en uitgedaagd worden om te bewegen. 

 

Op de Vlinders wordt volgens de richtlijnen van de pedagogische visie van Emmi Pikler gewerkt en op de 

Rupsen wordt volgens de visie van Reggio Emilia (zie pedagogisch werkplan dagopvang) gewerkt. De 

aangrenzende hal biedt extra uitdaging aan de peuters. Zo is er bijvoorbeeld een bouwhoek en een 

verkleedhoek en de mogelijkheid uitdagende materialen uit te zetten. Op de groep zijn ‘sprekende 

wanden’ te vinden met documentatie en foto’s. Middels foto’s en informatieborden wordt er 

gecommuniceerd naar ouders. 

 

Werken met hoeken 

Om  kinderen goed tot hun spel te laten komen, waarbij zij hun fantasie de vrije loop kunnen laten en zij 

ongestoord en ongehinderd kunnen leren en ontdekken, hebben alle ruimtes duidelijke (speel)hoeken. 

Deze speelhoeken worden aangepast ( thema’s) aan de activiteiten en de interesses van de kinderen. 

 

Baby’s: Er is een grote grondbox waar meerdere baby’s tegelijk veilig in kunnen spelen. Tevens biedt dit 

bewegingsruimte voor de oudste baby’s, zonder dat zij steeds rekening moeten houden met de 
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jongsten. De jongste baby’s maken zo altijd deel uit van het groepsgebeuren en zij kunnen alles om zich 

heen goed zien.  

 

Overige ruimtes 

Via de gang binnendoor kom je in het gedeelte van de BSO 4 t/m 9 jaar en kun je doorlopen naar de 

peuteropvang (halve dagopvang) en de school. Tevens hebben wij op de locatie de beschikking over een 

kleine gymzaal, de bewegingsruimte genoemd. Deze kan overdag gebruikt worden door de KDV groepen 

om bewegingsactiviteiten aan te bieden. 

 

Buitenruimte en aanbod spelmateriaal 

Buitenspelen is ontdekken, verkennen en grenzen verleggen en ontwikkelen. Buitenspelen is 

avontuurlijk en gezond, buiten kun je rennen, klimmen, fietsen, ontdekken en vies worden. De locatie 

heeft een grote, veilig afgeschermde tuin waar de kinderen van de groepen 0 tot 4 jaar kunnen 

buitenspelen. 

Er is een zandbak, een ontdektafel, schommels, een kruiptunnel en een ontdektuin met schelpen en een 

schorspad, bloemen en gras. Verder zijn er fietsjes, steppen, ballen en ander buitenspelmateriaal. 

Regelmatig worden er groen-/natuuractiviteiten georganiseerd o.a. groentetuintje, takkenhutten, 

natuur knutselen, buiten schilderen, zand- en wateractiviteiten. De pedagogisch medewerkers hebben 

een specifieke training natuurbeleving en een training m.b.t. bewegen met kinderen (Playgrounds) 

gevolgd. 

Elke dag gaan we naar buiten (bij hoge uitzondering slaan we wel eens over), weer of geen weer,  elke 

seizoen heeft z’n uitdagingen en brengt hierdoor nieuwe ontdekkingen met zich mee. 

 

Slaapvoorziening  

De Vlindergroep heeft één slaapkamer, (en een extra bedje op de hal ) deze bevindt zich op de 

stamgroep. De jongste baby`s slapen met toestemming van ouders in de hangwieg. Hierdoor is er altijd 

goed zicht op de slapende kinderen.  

De slaapkamer voor kinderen van de Rupsengroep bevindt zich aan de speelhal. Tijdens het 

slaapmoment is er altijd een pedagogisch medewerker aanwezig, tevens is de slaapkamer voorzien van 

een camera. Beide slaapkamers zijn ingericht volgens en voldoen aan de gestelde veiligheidseisen en 

voorschriften. Peuters mogen slapen, maar in overleg met de ouders kan er ook besloten worden dat zij 

opblijven. De peuters, die niet slapen, blijven in de groepsruimte of gaan met een pm naar buiten.  

 

Ruildagen en of extra opvangdagen 

Ruildagen of extra opvangdagen kunnen worden aangevraagd bij de pedagogisch medewerker. 

Indien de beroepskracht kindratio het toestaat, zal de medewerker positief besluiten (zie het ruil-/extra 

opvangdagen beleid op de website). 

Op deze locatie bestaat geen mogelijkheid om een kind incidenteel op een andere groep te plaatsen. 


