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Locatie: KDV Baloe Wormer 
 
Inleiding 
Het KDV en het centraal bureau bevinden zich in een prachtige accommodatie aan de 
Dorpsstraat in Wormer. Deze locatie is in gebruik genomen in augustus 2001 en geheel 
ontworpen en gebouwd en ingericht voor o.a. dagopvang 0-4 jaar. 
Op deze locatie wordt dagopvang, halve dagopvang en buitenschoolse opvang geboden onder 
de Wet kinderopvang. 
 
Op deze locatie is de maximale capaciteit 102kindplaatsen 0-4 jaar. Er zijn op dit moment: 
5 babygroepen (0-2 jaar); de biggen, paarden, koeien, eenden en schapen (maximaal 8 
kinderen) 
3 peutergroepen (2-4 jaar) de raven, muizen, kikkers (maximaal 16 kinderen) 
1 peutergroep 3+ (3-4 jaar) de hazen (maximaal 8 kinderen) 
1 peuterplusgroep (1,5-4 jaar) de egels, (maximaal 10 kinderen) 
 
Omvang en samenstelling van de groepen 
 

Naam van de groep maximaal aantal 
kinderen op de groep 
per dag 

leeftijds- 
indeling 

aantal vaste 
medewerkers op de 
groep per dag 

Paarden 8 0 tot 2 jaar 2 

Eenden 8 0 tot 2  jaar 2 

Koeien 8 0 tot 2 jaar 2 

Biggen 8 0 tot 2  jaar 2 

Schapen 8 0 tot 2  jaar 2 

Raven 16 2 tot 4 jaar 2 

Muizen 16 2 tot 4 jaar 2 

Kikkers 16 2 tot 4 jaar 2 

Egels 10 1,5 tot 4 jaar 2 

Hazen 8 3 tot 4 jaar 1 
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Openingstijden: 
Dagopvang standaard 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. 
Peuteropvang (bij de peuterplusgroep) van 8.00 tot 12.00 uur. 
 
De peutergroepen werken met een VVE (vroeg voorschoolse educatie) programma in nauwe 
samenwerking met en afgestemd op de verschillende basisscholen/onderbouw. Er is regelmatig 
overleg en afstemming van activiteiten en projecten. Op deze wijze wordt vorm gegeven en 
werken wij samen aan de doorgaande leerlijn.  
Meer informatie vindt u op www.kinderopvangbaloe.nl, kopje opvang, peuteropvang, VVE,  
 
De peuterplusgroep is een kleine groep, waar meer tijd is voor individuele 
ontwikkelingsstimulering. Het team van de peuterplusgroep vormt, in samenwerking met 
Alert4you, d.m.v. observatie, diagnostiek en behandeling een zo volledig mogelijk beeld van het 
kind. Aan de hand van een persoonlijk ondersteuningsplan worden, in samenwerking met de 
ouders, vervolgens doelgerichte ontwikkelingsstimulering en een handelingsplan ingezet. Zie 
onze website: 
http://www.kinderopvangbaloe.nl/opvangvormen/opvang-voor-kinderen-met-extra-zorg/ 
 
De hazengroep is een groep waarin de oudste peuters van de bestaande groepen op bepaalde 
dagen, met toestemming van de ouders (toestemmingsformulier tweede stamgroep) geplaatst 
kunnen worden. De peuters gaan alleen naar de hazengroep als ze er aan toe zijn en het zelf 
graag willen. Deze groep is open op maandag, dinsdag en donderdag. 
Op de hazengroep is het programma wat aangeboden wordt, gericht op de leeftijdsgroep 3+ 
met aandacht voor de voorbereiding op en de overgang naar het basisonderwijs. 
 
Opendeurenbeleid en groepsoverstijgende activiteiten 
Alle babygroepsruimtes bevinden zich rond een grote hal.  
De peutergroepen zijn twee aan twee geschakeld en bevinden zich op de boven- en 
benedenverdieping. De peutergroepen boven grenzen aan een grote speelhal en een 
speelbalkon. 
Alle groepsruimtes grenzen aan elkaar en zijn door een deur van glas van elkaar gescheiden. 
Op deze locatie werken wij  met open deuren. Dit houdt in dat de deuren tussen de groepen 
regelmatig open staan, waardoor kinderen, die de behoefte hebben aan uitdaging en het 
verkennen van de  wereld en de veiligheid van hun eigen groep durven te verlaten, op bezoek 
kunnen bij vriendjes in de buurgroep. Regelmatig gaan de deuren ook weer dicht als dit de rust 
ten goede komt en in de behoefte van de kinderen voorziet (zie open deurenbeleid pedagogisch 
werkplan). 
 
De stamgroep  
De stamgroep (vaste basisgroep waarin een kind geplaatst is) wordt verlaten voor 
groepsoverstijgende activiteiten. Er kan  gebruik worden gemaakt van de speelhal en het atelier 
bij de peuters beneden. De peutergroepen maken ook incidenteel gebruik van BSO ruimtes op 

http://www.kinderopvangbaloe.nl/
http://www.kinderopvangbaloe.nl/opvangvormen/opvang-voor-kinderen-met-extra-zorg/
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de tijden dat er geen BSO opvang is. Zo gaan ze in de huiskamer naar het Wepboek kijken en 
soms een kook- of bakactiviteit ondernemen. 
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. 
 
Op dagen dat er minder kinderen aanwezig zijn (bijv. woensdag en vrijdag en in vakantietijd), 
kunnen er groepen worden samengevoegd met eigen vaste medewerkers. Ouders worden 
hiervan altijd op de hoogte gesteld hoe, waar en voor hoelang er wordt samengevoegd en wie 
er op welke dag en tijd werken. Medewerkers hebben een vast rooster, zodat er zoveel mogelijk 
vaste mensen de ochtenden starten, maar ook de dag eindigen. 
Ook kunnen kinderen op meer dan één stamgroep worden opgevangen. Er wordt van te voren 
met de ouders overlegd, zij tekenen hiervoor een toestemmingsformulier tweede stamgroep.  
 
Pedagogisch medewerkers en aanvullend personeel 
Personeelsinzet aan het begin en of einde van de dag: 
Aan het begin en het einde van de dag worden de kinderen in één van de groepen, die door 
een deur met elkaar verbonden zijn, opgevangen. Paarden met de Eenden, de Schapen met de 
Biggen, de Muizen met de Raven, de Kikkers met de Egels. De Kikkers kunnen, op dagen dat 
de Egelgroep niet open is, samenwerken met de Muizen/Ravengroep. In dit geval worden de 
kinderen van de Kikkers in een tweede stamgroep geplaatst. Ouders tekenen hiervoor een 2e 
stamgroepformulier of dit wordt in de overeenkomst beschreven. 
 
Op deze locatie werken verder de directie, administratie, manager KDV en manager BSO, de 
huishoudelijke dienst en er is een receptie. 
Baloe is een leerbedrijf voor de opleiding pedagogisch medewerkers niveau 3 en 4, BOL en wij 
sluiten leer-/werkovereenkomsten af met leerlingen van de opleiding PW 3 en 4 BBL. BOL 
stagiaires zijn altijd boventallig. Alle stagiaires worden aan de ouders voorgesteld. 
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 
Om 7.00u starten er altijd twee pedagogisch medewerkers; ook het afsluiten gebeurt door twee 
medewerkers. Er is op deze locatie geen achterwacht regeling nodig. 
 
 
 
 
 
Drie uursregeling 
Baloe gaat ervan uit dat er sprake is van een BKR afwijking tussen 8.00-9.00uur en 
16.30-17.30uur en tijdens de middagpauze. (zie onderstaand de tijden waarop per 
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afdeling/groep tijdens de middagpauze van de BKR wordt afgeweken) 
● Op iedere groep is een registratiesysteem aanwezig waarop medewerkers bijhouden 

hoe laat kinderen worden gebracht en gehaald. 
● Mocht er worden geconstateerd dat er structureel langer dan een uur boven de BKR 

wordt gewerkt, dan geeft de medewerker dit direct aan bij zijn/haar leidinggevende en 
wordt de personeelsbezetting/rooster hierop aangepast. Als blijkt dat er incidenteel (op 
de dag zelf) voor 8 uur wordt afgeweken, dan wordt de afwijking aan het eind van de 
dag gecompenseerd. Dit houdt in dat een medewerker langer blijft. 

 
Babyafdeling afwijking middagpauze 

● Tussen 09.00uur en 13.00uur en tussen 14.00uur en 16.30uur is het aantal pedagogisch 
medewerkers in overeenstemming met het aantal aanwezige kinderen. 

● Tussen 13.00uur en 14.00uur wordt er op de babygroepen van de BKR afgeweken. 
 
Peuterafdeling afwijking middagpauze 
Muizengroep 

● Tussen 09.00 en 13.00uur  en tussen 14.00uur en 16.30uur is het aantal pedagogisch 
medewerkers in overeenstemming met het aantal aanwezige kinderen. 

● Op de Muizengroep wordt van 13.00uur tot 14.00uur afgeweken van de BKR. Dit is op 
een moment dat er veel kinderen slapen. 

Ravengroep 
● Tussen 09.00 en 14.00uur  en tussen 15.00uur en 16.30uur is het aantal pedagogisch 

medewerkers in overeenstemming met het aantal aanwezige kinderen. 
● Op de Ravengroep wordt van 14.00uur tot 15.00uur afgeweken van de BKR. Dit is op 

een moment dat er veel kinderen slapen. 
Kikkergroep 

● Tussen 09.00uur en 13.00uur  en tussen 14.00uur en 16.30uur is het aantal 
pedagogisch medewerkers in overeenstemming met het aantal aanwezige kinderen. 

● Op de Kikkergroep wordt van 13.00uur tot 14.00uur wordt afgeweken van de BKR. Dit is 
op een moment dat er veel kinderen slapen. 

Egelgroep 
● Tussen 09.00 en 14.00uur  en tussen 15.00uur en 16.30uur is het aantal pedagogisch 

medewerkers in overeenstemming met het aantal aanwezige kinderen. 
● Op de Egelgroep wordt van 14.00uur tot 15.00uur afgeweken van de BKR. Dit is op een 

moment dat er veel kinderen slapen. 
Hazengroep 

● Tussen 09.00uur en 14.00uur  en tussen 15.00uur en 16.30uur is het aantal 
pedagogisch medewerkers in overeenstemming met het aantal aanwezige kinderen. 

● Op de Hazengroep wordt van 14.00uur tot 14.30uur afgeweken van de BKR. Dit is op 
een moment dat er veel kinderen slapen. 

 
Vierogen-principe  
Altijd vier ogen in een 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. 
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De bouw en inrichting van deze locatie is zeer transparant. Alle groepsruimtes zijn goed 
inzichtelijk, de groepen delen een verschoonruimte en pantry en alles is voorzien van grote 
glazen ramen, men kan elkaar zien en horen. De gehele dag kunnen mensen langs de groep 
lopen en naar binnen kijken. Door deze open verbinding kun je elkaar zien en horen. De 
slaapkamers zijn voorzien van deuren met voldoende glas en altijd op elk moment inzichtelijk. 
Het is dan ook niet toegestaan om de slaapkamers te verduisteren d.m.v. gordijntjes en of 
plakwerkjes. 
 
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. 
 
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 
Alle groepen zijn  ingericht volgens het accommodatie-, pedagogisch en inrichtingsbeleid van 
Kinderopvang Baloe. Op alle groepen is voldoende uitdagend materiaal aanwezig, er zijn 
diverse hoeken en mogelijkheden voor rust of juist wat actievere activiteiten. Op de 
peuterplusgroep is de inrichting bewust rustiger (prikkelarm) gehouden, naar behoefte kunnen 
diverse educatieve materialen worden aangeboden. 
 
Op alle groepen zijn ‘sprekende wanden’ te vinden met documentatie en foto’s. 
De babyafdeling is volgens de pedagogische visie van Emmi Pikler ingericht en ook de 
materialen, die gebruikt worden, zijn afgeleid van deze visie. De peutergroepen zijn ingericht 
volgens de visie van Reggio Emilia (zie pedagogisch werkplan dagopvang 0-2 jaar, 2-4 jaar en 
peuteropvang). 
De speelhal bij de baby’s biedt meer uitdaging aan de wat oudere baby; er is een ballenbak, 
glijbaan, leeshoekje, poppenhoekje en een eettafel. 
De speelhal van de peuters biedt extra uitdaging, omdat deze is ingericht met een lichttafel, 
3-plus ontwikkelingsmaterialen, een podium, verkleedkleding, muziekinstrumenten. Het atelier 
beneden biedt ruime mogelijkheden voor creatieve activiteiten, die niet direct opgeruimd hoeven 
worden. 
Middels foto’s, dagbladen en informatieborden wordt er gecommuniceerd naar ouders. 
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Werken met hoeken 
Om  kinderen goed tot hun spel te laten komen, waarbij zij hun fantasie de vrije loop kunnen 
laten en 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 
Op de babygroepen hanteren wij 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. 
De ruimtes van Biggen, Schapen, Koeien, Paarden en Eenden zijn specifiek ingericht voor 
baby’s en kinderen onder de twee jaar. Er zijn grote grondboxen waar meerdere baby’s tegelijk 
veilig in kunnen spelen. Tevens  biedt dit bewegingsruimte voor de oudere kinderen, zonder dat 
zij steeds rekening moeten houden met de jongsten. De jongste baby’s maken zo altijd deel uit 
van het groepsgebeuren en zij kunnen alles om zich heen goed zien. 
 
Buitenruimte en aanbod spelmateriaal 
Buitenspelen is ontdekken, verkennen en grenzen verleggen en ontwikkelen. Buitenspelen is 
avontuur en gezond, buiten kun je rennen, klimmen, gillen en vies worden.  
De buitenruimtes grenzen aan natuurgebied het Wormer- en Jisperveld. Er is veel te zien en te 
beleven; paarden, schapen, vissen,  vogels en de zintuiglijke beleving van alle seizoenen.  
 
Voor de baby’s is er een grote, veilig afgeschermde tuin waar de kinderen van de groepen 0 tot 
2 jaar kunnen buiten spelen. Er is een buiten grondbox voor de jongste kinderen, een zandbak, 
een schommel, glijbaan en een grasheuvel en diverse andere buitenspelmateriaal o.a. fietsjes 
en ballen etc. 
 
De peutergroepen beschikken over twee ruime buitenspeelplaatsen; één op het zuiden en één 
op het noorden. De speelplaats op het zuiden grenst ook aan de babyvleugel en kan ook door 
deze groep gebruikt worden.Verder is er een speelbalkon wat grenst aan de speelhal boven en 
aan de groepsruimte van de hazengroep. 
 
Er is een zandbak, speelhuis, glijbaan, kruiptunnel en 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. een groentetuintje, 
takkenhutten, natuur knutselen, buiten schilderen, zand- en wateractiviteiten. De pedagogisch 
medewerkers hebben een specifieke training natuurbeleving met kinderen gevolgd. 
Elke dag gaan we naar buiten (bij hoge uitzondering slaan we wel eens over), weer of geen 
weer elk seizoen heeft z’n uitdagingen en brengt hierdoor nieuwe ontdekkingen met zich mee. 
 
Slaapvoorziening 
De  slaapkamer  voor kinderen van 0 tot 2 jaar is ingericht volgens en voldoet aan de gestelde 
veiligheidseisen en voorschriften en bevindt zich op de stamgroep. Hierdoor is er altijd goed 
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zicht op de slapende kinderen. 
Op de baby afdeling bieden wij ouders de gelegenheid om gebruik te maken van het buiten 
slapen. Dit gebeurt in speciale buitenhuisjes en is alleen op verzoek van de ouders, die hiervoor 
tekenen (zie beleid buiten slapen). 
 
Elke peutergroep heeft z’n eigen slaapkamer, grenzend aan de stamgroep. De slaapkamers 
van de twee peutergroepen naast elkaar zijn d.m.v. een deur aan elkaar gekoppeld. Tijdens het 
slapen zit er altijd een medewerker in de slaapkamer, die beide groepen in de gaten houdt. 
Peuters mogen slapen, maar in overleg met de ouders kan er ook besloten worden dat zij 
opblijven. De peuters, die niet slapen, gaan met peuters van de overige groepen samen naar 
buiten of naar de speelhal. 
 
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 dagen beleid op de website). 
Op deze locatie bestaat tevens de mogelijkheid om in overleg met de ouders een kind 
incidenteel op een andere groep te plaatsen. 
 
 
 


