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1. Inleiding 

In dit pedagogisch werkplan vind je aanvullende informatie over ons kinderdagverblijf op 

de Nieuwegracht 49. Dit pedagogisch werkplan vormt een geheel met het Pedagogisch 

Beleid en het Veiligheids- en Gezondheidsbeleid van het Stoerwoud. 

2. Praktische informatie 

2.1 Openingstijden 

Ons kinderdagverblijf is het hele jaar geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.45 

tot 18.15 uur.  

Wij zijn gesloten op nationale feestdagen, op 5 mei (om de 5 jaar), de dag na 

Hemelvaart en tussen Kerst en Oud&Nieuw (maximaal 5 werkdagen). Op 27 april, 5 

december en 24 december sluiten wij eerder (om 17.00 uur).  

2.2 Breng- en haaltijden 

Om zoveel mogelijk rust op de groepen te waarborgen en gezamenlijk de dag te starten, 

hanteren wij vaste breng- en haaltijden. Kinderen kunnen tussen 7.45 en 9.00 uur 

gebracht en vanaf 16.30 opgehaald worden. Uitzonderingen zijn in overleg natuurlijk 

mogelijk.  

’s Ochtends tijdens het brengen is er altijd gelegenheid om met de pedagogisch 

medewerker (pm’er) te praten. Goede communicatie met ouders vinden wij heel 

belangrijk. Aan het eind van de dag geven de pm’ers een overdracht van hoe deze 

verlopen is.  

 

 

3. Groepsinformatie 

Op het Stoerwoud werken we met 5 horizontale stamgroepen. We hebben twee 

babygroepen, een dreumesgroep en twee peutergroepen. Het aantal pm’ers dat per 

groep ingezet wordt, is afhankelijk van de wettelijke BKR (beroepskracht-kind-ratio): 

 

-Op babygroep Luiaard zitten maximaal 9 kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 24 

maanden.  

-Op babygroep Boa zitten maximaal 11 kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 24 

maanden. 

-Op dreumesgroep Lori zitten maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 1 tot 4 jaar.  

-Op peutergroep Gibbon zitten maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 

-Op peutergroep Toekan zitten maximaal 5 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 



 

 

De leeftijdsgrenzen van de groepen zijn indicatief, we houden altijd rekening met 

individuele kinderen. Uiteraard blijven we daarbij de grenzen van de BKR in de gaten 

houden. 

Gedurende drie uur per dag mag er op de groepen minder personeel ingezet worden dan 

de wettelijke BKR. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens de pauzes van de pm’ers en aan het 

begin en einde van de dag. De tijden wanneer wij de 3-uurs-regeling toepassen staan 

omschreven bij de groepen. Op andere tijden dan de hier beschreven toepassing van de 

3-uurs-regeling wordt er niet afgeweken van de BKR. Hierbij zorgen wij ervoor dat er 

altijd minimaal 50% van de pm’ers op de groepen aanwezig is, en dat we per groep niet 

meer dan 3 uur in totaal afwijken van de BKR.  

 

3.1 Dagindeling stamgroepen 

 

3.1.1 Babygroepen Boa en Luiaard 

Op de babygroepen wordt het dagritme nog individueel bepaald, de jongste kinderen 

hebben immers elk hun eigen ritme wat betreft eten, slapen en spelen. Voor de 

allerkleinsten worden dagindelingen gemaakt, zodat we zo goed mogelijk aan de 

individuele behoeften van de kinderen kunnen voldoen. Op deze manier kunnen we 

regelmatig bekijken of het dagritme van de allerjongsten bijgesteld moet worden. De 

pm’ers proberen zoveel mogelijk alle voedingen voor 17.00 uur te geven, omdat dan de 

pm’er met een vroege dienst naar huis gaat.  

De oudere baby's (vanaf 8 à 9 maanden) krijgen al een beetje hetzelfde ritme: 

  

• Rond 09.15 uur gaan kinderen aan tafel om fruit te eten.  

• Rond 10.00 uur gaan kinderen naar bed of doen een activiteit.  

• Rond 11.00 uur krijgen kinderen een flesje melk. 

• Rond 11.30 uur eten kinderen een boterham met beleg en krijgen ze wat te drinken. 

• Rond 12.00 uur gaan kinderen naar bed. 

• Rond 14.30 uur krijgen kinderen groente, een cracker en wat 

   te drinken. 

• Rond 15.00 uur gaan kinderen naar bed en krijgen de kleintjes een groentehap. 

• Rond 17.00 uur krijgen kinderen nog wat te drinken en een cracker of soepstengel. 

 

Op de babygroepen passen we de 3-uurs-regeling toe op de volgende momenten:  

Op babygroep Boa -ervan uitgaande dat er 3 pm’ers op een dag werken-: ’s ochtends 

tussen 8.00 uur en 8.15 uur & tussen 8.30 uur en 8.45 uur. Daarna tussen 12.30 uur en 

14.45 uur & tussen 17.15 uur en 17.30 uur. 

Op babygroep Luiaard -ervan uitgaande dat er 2 pm’ers op een dag werken-: tussen 

8.15 uur en 9.00 uur, tussen 12.45 uur en 14.15 uur en einde dag tussen 17.00 uur en 

17.45 uur.  



 

 

Mochten er door omstandigheden op groep Boa twee pm’ers staan, dan wordt de 3-uurs-

regeling zoals op groep Luiaard toegepast.  

Mochten er door omstandigheden op groep Luiaard drie pm’ers staan, dan wordt de 3-

uurs-regeling zoals op groep Boa toegepast. 

3.1.2 Dreumesgroep Lori 

Op de dreumesgroep hebben wij een vaste dagindeling. De zelfstandigheid van de 

kinderen wordt gedurende de hele dag bevorderd. Zo stimuleren we de kinderen 

bijvoorbeeld om te helpen met het opruimen van het speelgoed. Ook leren we de 

kinderen zelf uit- en aan te kleden, uit een open beker te drinken, zelf een boterham te 

smeren en naar de WC te gaan zodra ze daar aan toe zijn. Sommige kinderen op de 

dreumesgroep slapen nog twee keer per dag en sommige maar een keer per dag. 

 

Om 9.00 uur starten we de dag met het ochtendritueel; er wordt eerst voorgelezen en 

daarna maken we met alle kinderen, pm’ers en stagiaires een grote kring, zingen wij het 

goedemorgen-liedje en bespreken we de dag. De volledige dagindeling ziet er als volgt 

uit: 

 

● Rond 9.00 uur starten we de dag met voorlezen en in de kring. 

● Rond 9.30 uur gaan de kinderen aan tafel en eten ze fruit. 

● Rond 10.00 uur gaan kinderen, die nog twee keer slapen naar bed. Met de 

kinderen die nog maar één keer slapen, gaan we een activiteit doen. We gaan 

naar buiten en/of er wordt een activiteit aangeboden zoals bijvoorbeeld verven, 

kinderyoga, bouwen, muziek maken, koken of verkleden. We hebben een breed 

scala aan activiteiten en soms wordt er vrij gespeeld. 

● Rond 11.15 uur gaan we samen opruimen en gaan daarna aan tafel om brood te 

eten en thee/melk te drinken. Kinderen die twee keer slapen komen als ze wakker 

zijn uit bed en gaan mee aan tafel. 

● Rond 12.30 liggen de kinderen in bed. De meeste kinderen slapen zo'n 1,5 a 2 

uur. In deze tijd gaan we met de kindjes die ‘s ochtends hebben geslapen 

buitenspelen, wordt hen een activiteit aangeboden of mogen ze vrij spelen. 

● Rond 15.00 uur gaan de kinderen weer aan tafel en drinken water en/of thee en 

eten ze groente/rauwkost en een cracker. We bieden verschillende soorten 

groente en rauwkost aan waar de kinderen uit mogen kiezen. Daarna gaan ze 

vaak naar buiten of wordt er een andere activiteit aangeboden. De kindjes die 

twee keer slapen, gaan nog een keer naar bed. 

● Rond 17.00 uur krijgen de kinderen nog wat te drinken en een tussendoortje, 

zoals een cracker, soepstengel of een rijstwafel.  

Op de dreumesgroep passen we de 3-uurs-regeling toe op de volgende momenten:  

Op maandag t/m vrijdag: tussen 8.00 uur en 8.15 uur, tussen 8.30 uur en 9.00 uur, 

tussen 12.45 uur en 14.15 uur en aan het einde van de dag tussen 17.00 uur en 17.15 

uur & tussen 17.30 uur en 18.00 uur. 



 

 

Op dagen wanneer door het aantal kinderen twee pm’ers werken: tussen 8.15 uur en 

9.00 uur, tussen 12.45 uur en 14.15 uur en tussen 17.00 uur en 17.45 uur.  

 

 

 

3.1.3 Peutergroepen Gibbon en Toekan 

De peutergroepen werken met dezelfde dagindeling als de dreumesgroep, maar hier 

slapen de kinderen één keer of niet meer. Ook hier wordt de zelfstandigheid van de 

kinderen gedurende de hele dag bevorderd. We stimuleren de kinderen om te helpen met 

het opruimen van het speelgoed, leren we de kinderen zelf uit- en aan te kleden, zelf een 

boterham te smeren en naar de WC te gaan zodra ze daar aan toe zijn. Sommige 

kinderen op de peutergroep slapen niet meer tussen de middag. Deze kinderen gaan 

soms even rusten op een stretcher. Daarna spelen ze vrij of worden er uitdagende 

spelletjes voor 3+ aangeboden. 

 

Groep Toekan is een kleine groep voor 5 kindjes en is geopend op de maandag, dinsdag 

en donderdag. De groepsruimtes van beide peutergroepen zitten naast elkaar en zijn 

gescheiden door schuifdeuren. Bij de plaatsing kijken we naar de groepsdynamiek en 

voor welke kinderen het mogelijk een toegevoegde waarde is om (tijdelijk) een of 

meerdere dagen per week op groep Toekan als tweede stamgroep te spelen. Uiteraard 

doen wij dit in overleg met de ouders. De ouders geven schriftelijk toestemming als ze 

akkoord gaan, dat hun kind op beide peutergroepen geplaatst mag worden. 

De twee peutergroepen openen en sluiten altijd samen. Tijdens deze dagdelen staan de 

schuifdeuren -die de groepsruimtes van elkaar scheiden- open, en spelen de kinderen in 

beide groepsruimtes. Er werken twee pm’ers (met een vroege- en een late dienst) op 

groep Gibbon en een pm’er (met een tussendienst) op groep Toekan. 

 

Op het moment dat er ’s ochtends meer dan 16 kinderen binnen zijn, worden de groepen 

Gibbon en Toekan formeel gesplitst. De kinderen mogen dan nog steeds in het kader van 

het open deuren beleid kiezen waar ze willen spelen. Hetzelfde geldt einde van de 

middag. Op het moment dat er maar nog 16 kinderen in totaal aanwezig zijn, sluiten de 

groepen Gibbon en Toekan samen.  

 

Om 9.00 uur starten we de dag met het ochtendritueel; een gezamenlijke activiteit. Er 

wordt eerst voorgelezen en daarna maken we met alle kinderen, pm’ers en stagiaires een 

grote kring, zingen wij het goedemorgen-liedje en bespreken we de dag. Na het 

ochtendritueel gaan de kinderen van groep Toekan naar de eigen stamgroep.  

 

● Rond 9.00 uur starten we de dag met voorlezen en in de kring. 

● Rond 9.30 uur gaan de kinderen aan tafel en eten ze fruit -dit gebeurt op de eigen 

stamgroep- 



 

 

● Rond 10.00 uur gaan we een activiteit doen. We gaan naar buiten en/of er wordt 

een activiteit aangeboden zoals bijvoorbeeld verven, kinderyoga, bouwen, muziek 

maken, koken of verkleden. We hebben een breed scala aan activiteiten en soms 

wordt er vrij gespeeld. 

● Rond 11.15 uur gaan we samen opruimen en daarna aan tafel om brood te eten 

en melk, water of thee te drinken.  

● Rond 12.30 liggen de kinderen die tussen de middag slapen in bed. De meeste 

kinderen slapen zo'n 1,5 a 2 uur. Sommige kinderen rusten op een stretcher. 

● Kinderen die wakker blijven krijgen een activiteit aangeboden of spelen vrij. Rond 

13.30 uur krijgen de kinderen wat te drinken en een tussendoortje aangeboden.  

● Tussen 14.30 en 15.00 uur komen de kinderen uit bed en kleden ze zich aan. 

● Rond 15.00 uur gaan de kinderen aan tafel en drinken ze water en/of thee en 

eten ze groente/rauwkost en een cracker. We bieden verschillende soorten 

groente en rauwkost aan waar de kinderen uit mogen kiezen. Daarna gaan ze 

vaak naar buiten of wordt er een andere activiteit aangeboden.  

● Rond 17.00 uur krijgen de kinderen nog wat te drinken en een tussendoortje, 

zoals een cracker, soepstengel of een rijstwafel. 

Op de peutergroepen passen we de 3-uurs-regeling toe op de volgende momenten:  

Op maandag, dinsdag en donderdag: tussen 8.00 uur en 8.30 uur, en tussen 8.45 uur en 

9.00 uur, tussen 12.45 uur en 14.15 uur, tussen 17.00 uur en 17.30 uur & tussen 17.45 

uur en 18.00 uur. 

Op woensdag en vrijdag: tussen 8.15 uur en 9.00 uur, tussen 12.45 uur en 14.15 uur en 

tussen 17.00 uur en 17.45 uur. 

Mochten de peutergroepen door omstandigheden op maandag, dinsdag en/of donderdag 

incidenteel samengevoegd worden en er twee pm’ers op de groep staan, dan wordt de 3-

uurs-regeling zoals op de woensdag en vrijdag toegepast. 

3.2 Samenvoegen  

Het kan voorkomen dat wij groepen tijdelijk samenvoegen, in verband met de bezetting 

en/of afmeldingen. Dit komt regelmatig voor in vakantieperiodes. Een samenvoeging kan 

plaats vinden tussen de babygroepen Luiaard en Boa en de peutergroepen Gibbon en 

Toekan. Ook op dagen wanneer er in totaal op groep Gibbon en Toekan max. 16 

kinderen aanwezig zijn, kunnen deze peutergroepen samengevoegd worden. Ouders 

worden hiervan mondeling, via het ouderportaal of via het informatiebord op de hoogte 

gebracht.  

3.3 Wennen 

De tijd die nodig is om te wennen is voor ieder kind verschillend. Bij het wennen dienen 

ouders er rekening mee te houden, dat ze de eerste dag in ieder geval beschikbaar zijn 

en de eerstvolgende dagen oproepbaar. Kinderen komen voordat ze starten op het 

kinderdagverblijf over het algemeen drie keer wennen (mits de groepsbezetting het 

toelaat).  



 

 

De eerste keer wennen van een kind, start om 09:30 met een intakegesprek met één 

van de managers. Deze intake duurt ongeveer een half uur. Hierin zal de algemene gang 

van zaken op het kinderdagverblijf uitgelegd worden en wordt algemene informatie 

besproken. Natuurlijk is er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen. Daarna, 

rond 10:00, zal er nog een intake op de groep met de pm’ers plaatsvinden. Tijdens deze 

intake zullen de pm’ers uitgebreid alle bijzonderheden van je kind bespreken. Dit zal 

ookongeveer een half uurtje in beslag nemen. Daarna gaan de ouders weg en laten het 

kind ca. 1,5 uur aan onze zorg over. De tweede keer komt het kind ca. 4 uur wennen. De 

derde en laatste keer komt het kind ca. 6 uur wennen. Tijdens de tweede en derde 

wenafspraak komen de ouders het kind alleen brengen en halen. De wenafspraken 

worden in overleg met de ouders gemaakt en vinden over het algemeen plaats in de 

maand voor de officiële plaatsing. 

Bij nieuwe kinderen op de dreumesgroep en peutergroep wordt het wennen in overleg 

met de ouders geregeld. Dit omdat het per kind heel verschillend kan zijn hoe lang ze 

nodig hebben om te wennen. 

Wanneer een kind intern van de ene groep naar de andere gaat, maken de pm’ers over 

het wennen onderling afspraken. De ouders worden hier uiteraard over geïnformeerd. 

Over het algemeen gaan kinderen, begeleid door hun vaste pm’er, drie keer kijken en 

meedoen in de nieuwe groep. De pm’er van de oude groep draagt informatie over aan 

pm’er van de nieuwe groep. Daarbij bespreken zij in elk geval hoe het kind zich voelt en 

wat heet kind nodig heeft om zich veilig te voelen.




