
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenwijscentrum Doelakkers 

Februari 2023 



In dit pedagogisch werkplan lees je de aanvulling op het algemeen pedagogisch beleid van locatie 

Samenwijscentrum Doelakkers, bestaande uit KDV en BSO 

Aantal kindplaatsen en opvanggroepen 

Opvanggroepen: 

Naam groep Leeftijdsopbouw groep Maximale groepsgrootte 

KDV Vriendjes 0-3 jaar 12 
KDV Maatjes 0-3 jaar 12 
KDV Kameraadjes 2-4 jaar 16 
   
VSO Doelakkers 4-13 jaar 22 
   
BSO Blitz 1 4-7 jaar 20 
BSO Blitz 2 4-13 jaar 22 
BSO Blitz 3 7-13 jaar 24 
   
Blitz vakantieopvang 1 4-13 jaar 22 
Blitz vakantieopvang 2 4-13 jaar 22 
   
   
Totaal aantal kindplaatsen in 
gebruik: 

 KDV: 40 
BSO: 66 

Totaal aantal kindplaatsen 
LKR: 

 KDV: 42 
BSO: 66 

 

Verlaten van de stamgroep 

KDV: 

Kinderen kunnen op onderstaande momenten de stamgroep verlaten: 

Wij werken met open deuren. Dat houdt in dat wij op bewust gekozen momenten de deur tussen de 

verschillende groepen open zetten. Zo kunnen kinderen, op eigen initiatief, elkaar ontmoeten en hun 

leefwereld vergroten. Pedagogisch professionals maken de inschatting wanneer er een geschikt 

moment is. Hierbij kijken ze naar de groepssamenstelling, groepsgrootte, de kinderen die wakker zijn 

of in bed liggen, het soort activiteit etc. De kinderen hebben altijd de mogelijkheid om terug te keren 

naar hun eigen stamgroep. De emotionele veiligheid van de kinderen staat altijd voorop. 

Op vaste momenten voegen wij groepen samen (enkel als de groepsgrootte niet wordt 

overschreden): 

• Vriendjes, Maatjes en Kameraadjes 

-maandag, dinsdag en donderdag tussen 7.30 uur en 8.00 uur, vanaf 8.00 uur gaan alle 

kinderen naar de stamgroep  

-maandag, dinsdag en donderdag tussen 17.30 uur en 18.30 uur  

-woensdagochtend gaan de maatjes naar de vriendjes tussen 7.30 – 12.30 uur 

-woensdagmiddag gaan de maatjes, kameraadjes naar de vriendjes tussen 12.30 – 18.30 uur 

-vrijdag gaan de maatjes naar de vriendjes tussen 7.30 -18.30 uur tot en met 31 december 

2022, vanaf 1 januari 2023 blijven de maatjes in hun stamgroep. 

 



-vrijdagmiddag gaan de kameraadjes naar de maatjes en de vriendjes tussen 12.30 – 18.30 

uur 

 

BSO: 

 

De kinderen starten in de basisgroep. Uitzondering hierop is als de groepen  worden 

samengevoegd, dan starten de kinderen in de groep waarmee ze zijn samengevoegd. 

 

De BSO kenmerkt zich doordat de kinderen keuzes kunnen maken in hun vrije tijdsbesteding. 

Op verschillen plaatsen in en buiten het gebouw kunnen de kinderen aan de slag. Altijd in de 

buurt of het zicht en vaak onder begeleiding van een pedagogisch professional. Met de 

oudste kinderen worden afspraken gemaakt over het zelfstandig spelen. Daarmee geven wij 

de kinderen een stukje verantwoordelijkheid en autonomie. Op deze manier leren de 

kinderen om te gaan met deze verantwoordelijkheid. Uiteraard wordt dit door de 

pedagogisch professionals goed begeleid. 

 

De kinderen van Blitz 3 (vanaf 8 jaar) mogen spelen in de speeltuin achter de school. 

Hiervoor zijn speciale afspraken gemaakt: 

-de ouders hebben hiervoor schriftelijk toestemming gegeven (zie ouderportaal) 

-de kinderen vragen altijd toestemming aan de pedagogisch professional om te mogen 

spelen in de speeltuin 

-de kinderen melden altijd bij dezelfde pedagogisch professional als ze niet meer willen 

spelen in de speeltuin en een andere keuze hebben gemaakt 

-de pedagogisch professional gaat elk kwartier kijken  

 

Incidenteel worden er tijdens de BSO gezamenlijke uitstapjes georganiseerd.  

De kinderen gaan met toestemming van de ouders,  dragen hesjes,  gaan te voet onder 

begeleiding van de pedagogisch professionals naar bv het bos. De pedagogisch professionals 

zorgen ervoor dat spullen voor de veiligheid worden meegenomen: EHBO doos, IPad, 

telefoons, water etc. 

 

Op vaste momenten voegen wij groepen samen (enkel als de maximale groepsgrootte niet 

wordt overschreden): 

-VSO incidenteel (flexibele plaatsingen) voegen we de kinderen samen als deze kinderen 

worden aangemeld,  tussen 7.30 – 8.30 uur 

-BSO groepen: 

Op maandag, dinsdag en donderdag voegen alle groepen om 17.00 uur samen 

Op woensdagmiddag (12.30 -18.30 uur)en vrijdagmiddag (14.30 – 17.30 uur) voegen alle 

groepen samen. 

-BSO vakantieopvang: 

Als het kind aantal het toelaat voegen we de groepen samen. 

 

 

 

 

 

 



Vaste gezichten op de groep 

KDV: 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Maatjes L A L L A 
      
Vriendjes J J S J S 
      
Kameraadjes P P P P C 
      
      

 

BSO: 

Voor de BSO geldt er geen vaste gezichtencriterium, wij werken met een vast team van pedagogisch 

professionals per groep. Dit biedt continuïteit en vertrouwen. 

Dagritme van de groep 

Vriendjes en Maatjes: 

De baby’s bij de Vriendjes en de Maatjes volgen hun eigen dagritme. Wij kijken naar de behoefte van 

het kind en overleggen met de ouders en volgen (indien mogelijk) het ritme van thuis. 

Dagritme: 

- De kinderen worden gebracht en er is overdracht met de ouders, de kinderen kunnen vrij 

spelen 

- Thema activiteit 

- Fruit eten en drinken 

- Verschonen of naar toilet  

- Vrij spelen, activiteit, buiten spelen 

- Lunch 

- Verschonen of naar toilet, slapen of vrij spelen, activiteit, buiten spelen 

- Tussendoortje 

- Vrij spelen, activiteit, buiten spelen 

- Verschonen of naar toilet 

- Kinderen worden opgehaald, overdracht met ouders 

Wij kijken naar de behoefte van de kinderen en overleggen met de ouders wanneer de 

slaapmomenten zijn. 

Kameraadjes: 

- Kinderen worden gebracht en er is overdracht met de ouders, de kinderen kunnen vrij spelen 

- Dagopening 

- Spelen in de hoeken, thema activiteit 

- Fruit eten en drinken 

- Verschonen of naar toilet 

- Vrij spelen, activiteit, buiten spelen 

- Lunch 

- Verschonen of naar toilet, slapen of vrij spelen, activiteit, buiten spelen 

- Tussendoortje 



- Vrij spelen, activiteit, buiten spelen 

- Verschonen of naar toilet 

- Kinderen worden opgehaald, overdracht met de ouders 

Uren VE 

Wij bieden op maandag t/m vrijdag in de ochtend VE (voorschoolse educatie)  van 8.15-12.15 uur.  

Wij bieden VE aan in de vorm van activiteiten, vrij spelen in goed ingerichte ruimtes en hoeken en in 

het buitenspel etc. 

VSO: 

- Kinderen worden gebracht, korte overdracht en vrij spel 

- 0m 8.15 uur gaan we opruimen en om 8.20 uur mogen de kinderen naar school. De 

pedagogisch professionals begeleiden de kinderen hierbij. 

BSO: 

- Na schooltijd worden de kleuters opgehaald in de klassen en komen de kinderen naar de 

basisgroep, we eten fruit en groente en drinken water of thee. Er wordt verteld wat het 

aanbod is van de middag. 

- Buiten spelen, bij heel slecht weer blijven we binnen (veiligheid) 

- De kinderen kiezen wat ze willen doen: vrij spelen, lezen, aansluiten bij een activiteit, 

buitenspelen of naar de gymzaal 

- Eet- en drinkmoment, de kinderen eten een “gezond koekje” en drinken water 

- Kinderen maken de keuze wat ze willen doen: vrij spelen, binnen of buiten of naar de 

gymzaal 

- 17.00 -17.30 wordt er opgeruimd 

- Om 17.30 uur voegen de groepen samen 

Gebruik van ruimtes BSO: 

De ruimtes waar we bij de BSO gebruik van maken: 

- Aula 

- Tussenruimte (naast de kleuterklas) 

- Chillruimte 

- Grote gymzaal 

- Speelterrein (buiten spelen) 

- Speeltuin achter school 

Observeren en signaleren: 

KDV: 

Wij werken met de observatiemethode de ontwikkellijnen van Parnassys. Dit is gebaseerd op de SLO-

doelen. Het observatiesysteem staat in het ouderportaal (Konnect) 

Wij observeren de kinderen het gehele jaar door. Ouders worden door de mentor van hun kind(eren) 

op vaste momenten uitgenodigd voor een gesprek. (ontwikkeling kinderen) 

- 1 jaar 

- 2 jaar 

- 3 jaar 



- 3 jaar en 10 maanden 

BSO: 

We observeren de kinderen het gehele jaar door. Ouders worden door de pedagogisch professionals 

middels een bericht in de nieuwsbrief uitgenodigd voor een 10-minuten gesprek. Als er zorgen zijn 

rondom een kind dan wordt er overlegd met de leerkracht en/of de IB-er. 

Het is altijd mogelijk om tussentijds met elkaar in gesprek te gaan. Dit kan op initiatief van de ouders 

of op initiatief van de pedagogisch professionals. 

Ondersteuningsteam 

Het ondersteuningsteam bestaat uit de IB-er, manager opvang, de verpleegkundige van het 

consultatiebureau, de JOOB (Jeugd Ouder Opvoed Begeleider) de begeleider passend onderwijs en 

de directeur opvang en onderwijs. 

Doorgaande ontwikkelingslijn met onderwijs 

Er is een nauwe samenwerking tussen opvang en onderwijs, samen werken we aan een doorgaande 

lijn 0-13 jaar. In de visie van Samenwijs zijn de kinderen het meest gebaat bij een geïntegreerde 

opvoeding en ontwikkeling in de leeftijd van 0-13 jaar. Het doel van de integratie tussen opvang en 

onderwijs is om elk kind het maatwerk te bieden dat het nodig heeft om zijn talenten en kansen zo 

goed mogelijk te ontwikkelen, gericht op een goede positieve basis voor zijn/haar eigen toekomst. 

De teams opvang en onderwijs van Samenwijs Doelakkers begeleiden vanuit één pedagogische en 

didactische visie de kinderen van het centrum. 

De professionals werken op de volgende manier samen: 

- Gezamenlijke scholing 

- Gezamenlijke thema’s en vieringen 

- Warme overdracht voor elk kind 

Ieder kind krijgt een warme overdracht naar school. Dat houdt in dat we met toestemming van de 

ouders de ontwikkeling van het kind met school delen. Dit wordt zowel op papier als mondeling 

gedaan. Ouders worden uitgenodigd voor dit overdrachtsgesprek. Tijdens dit gesprek zijn de mentor 

van het kind, de nieuwe leerkracht(en) en de ouder(s) aanwezig. Als er zorgen zijn rondom het kind 

dan kan de IB-er aansluiten. 

Pedagogisch beleidsmedewerker/ -coach 

Aantal FTE op 1-1-2022: 6,9 FTE 

Uren beleidsmedewerker Uren pedagogisch coach 
(coaching on the job + 
individuele coaching) 

Uren VE coach 

KDV en BSO: 
100 uur: Ingrid 

KDV en BSO 
6 groepen 
On the job: 120.00 
Individueel: 57 

KDV: 30 uur VE Coach 
BSO: n.v.t. 

 

Wij werken met een team dat werkzaam is bij het KDV en de BSO. Daarom kiezen we ervoor om geen 

onderscheid te maken in het KDV en de BSO bij de berekening hiervan. 

 



Vrijwilligers en stagiaires 

Er is 1 vrijwilliger op locatie Doelakkers 

Er is 1 stagiaire op locatie Doelakkers 

De vrijwilliger komt naar het KDV op maandag en vrijdag van 9.15 – 12.30 uur  

Zij heeft vaste taken: 

-tafels klaarmaken en weer afruimen, vaat verzorgen, fruit klaarmaken, meehelpen met 

gymschoentjes of jassen aandoen (altijd onder toezicht van een pedagogisch professional) 

Extra taken: 

-poetstaken (volgens schema) bedjes verschonen 

 

Half uurs- en drie uursregeling 

Vriendjes: 

 Afwijking BKR ochtend Afwijking BKR tussen de 
middag 

Afwijking BKR avond 

Maandag 7.30 – 8.00 uur 12.30 – 14.30 uur 17.30 -  18.00 uur 

Dinsdag 7.30 – 8.00 uur 12.30 – 14.30 uur 17.30 – 18.00 uur 

Woensdag 7.30 – 8.00 uur 12.30 – 14.30 uur 17.30 – 18.00 uur 

Donderdag 7.30 – 8.00 uur 12.30 – 14.30 uur 17.30 – 18.00 uur 

Vrijdag 7.30 – 8.00 uur 12.30 – 14.30 uur 17.30 – 18.00 uur 

 

Maatjes: 

 Afwijking BKR ochtend Afwijking BKR tussen de 
middag 

Afwijking BKR avond 

Maandag 7.30 – 8.00 uur 12.30 – 14.30 uur 17.30 -  18.00 uur 

Dinsdag 7.30 – 8.00 uur 12.30 – 14.30 uur 17.30 – 18.00 uur 

Woensdag 7.30 – 8.00 uur 12.30 – 14.30 uur 17.30 – 18.00 uur 

Donderdag 7.30 – 8.00 uur 12.30 – 14.30 uur 17.30 – 18.00 uur 

Vrijdag 7.30 – 8.00 uur 12.30 – 14.30 uur 17.30 – 18.00 uur 

 

Kameraadjes: 

 Afwijking BKR ochtend Afwijking BKR tussen de 
middag 

Afwijking BKR avond 

Maandag 7.30 – 8.00 uur 12.30 – 14.30 uur 17.30 -  18.00 uur 

Dinsdag 7.30 – 8.00 uur 12.30 – 14.30 uur 17.30 – 18.00 uur 

Woensdag 7.30 – 8.00 uur 12.30 – 14.30 uur 17.30 – 18.00 uur 

Donderdag 7.30 – 8.00 uur 12.30 – 14.30 uur 17.30 – 18.00 uur 

Vrijdag 7.30 – 8.00 uur 12.30 – 14.30 uur 17.30 – 18.00 uur 

 

BSO groepen: 

 Afwijking BKR ochtend Afwijking BKR tussen de 
middag 

Afwijking BKR avond 

Maandag   17.00 -  17.30 uur 

Dinsdag   17.00 – 17.30 uur 

Woensdag  Geen afwijking Geen afwijking 

Donderdag   17.00 – 17.30 uur 



Vrijdag  Geen afwijking Geen afwijking  

 

BSO vakantiegroepen: 

 Afwijking BKR ochtend Afwijking BKR tussen de 
middag 

Afwijking BKR avond 

Maandag 8.00 – 8.30 uur 12.30 – 14.30 uur 17.30 -  18.00 uur 

Dinsdag 8.00 – 8.30 uur 12.30 – 14.30 uur 17.30 – 18.00 uur 

Woensdag 8.00 – 8.30 uur 12.30 – 14.30 uur 17.30 – 18.00 uur 

Donderdag 8.00 – 8.30 uur 12.30 – 14.30 uur 17.30 – 18.00 uur 

Vrijdag 8.00 – 8.30 uur 12.30 – 14.30 uur 17.30 – 18.00 uur 

 

Buitenslapen 

Op locatie Doelakkers zijn geen buitenbedjes aanwezig. 

Partnerschap met ouders 

Onderstaande zaken ondernemen wij binnen de thema’s om partnerschap met ouders en 

ouderbetrokkenheid te bevorderen: 

Vanaf de start van de opvang, vinden wij het belangrijk om ouders als partners te zien. We investeren 

veel tijd in de band met ouders, we doen het namelijk samen voor het kind. De dagelijkse overdracht 

is erg waardevol. Daarnaast werken we met een ouderportaal dat het contact met ouders op een 

laagdrempelige manier vergemakkelijkt. Daarin kunnen zowel ouders als pedagogisch professionals 

berichten en foto’s versturen en worden nieuwsbrieven verstuurd. Zo krijgen ouders bij de 

rondleiding een flyer en een jaarkalender mee.  

Op onze website staat informatie over onze opvang. Deze is vooral bedoeld voor nieuwe ouders. 

Specifiek gericht op het ontwikkelingsgericht werken (o.a. VE), ondernemen we onderstaande zaken:  

- Ouders ontvangen een themaposter/placemat bij de start van een nieuw thema. Op deze 

poster/placemat vinden ouders de activiteiten die wij ondernemen. Er staan ook ouderactiviteiten op 

voor thuis. Daarnaast staan de liedjes en woorden beschreven die in het thema aan bod komen. 

 - Per thema wordt ook iets van ouder en kind thuis gevraagd. Vaak is dat om iets mee te nemen van 

thuis dat past binnen het thema.  

- In de dagelijkse overdracht laten we zo veel mogelijk het kind vertellen wat het deze dag heeft 

gedaan. Ook de pedagogisch professional vertelt hierover. Daarbij vertellen we niet alleen ‘wat’ maar 

vooral ook ‘waarom’ en ‘hoe’.  

- Naast de dagelijkse overdracht, ontvangen ouders regelmatig foto’s en berichten in het 

ouderportaal. Met dezelfde reden als bovenstaand. Daarbij is het leuk als ouders bij het ophalen al 

een gerichte vraag kunnen stellen aan het kind. Thuis kunnen ouders naar een foto in het 

ouderportaal  kijken en met het kind hierover een gesprekje voeren.  

- Elk jaar organiseren wij een ouderavond voor ouders.  

- Met de actie ‘geef een prentenboek cadeau’ geven we alle kinderen jaarlijks een prentenboek 

cadeau. Ouders kunnen thuis aan de slag met het voorlezen en hun eigen boekencollectie uitbreiden. 


