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Inleiding

Kinderdagverblijf Bloom is een kleinschalige dagopvang voor kinderen van 0 t/m 4 jaar.                        

Er is één verticale groep, waar wij opvang bieden voor 12 kinderen.                                                       

Het dagverblijf bevindt zich in openbare basisschool de Bundel.        

                                      

Bloom staat voor: ontplooiing, ontwikkeling, opfleuren en tot bloei komen.                                              

En dat zegt al veel over waar wij voor staan.   

                                                                          

De kinderen van kinderdagverblijf Bloom worden opgevangen door gediplomeerde pedagogisch 

medewerkers die werken met enthousiasme en energie. Wij stimuleren creativiteit, nieuwsgierigheid, 

spontaniteit, en plezier bij de kinderen en bij elkaar in een vrolijke en uitdagende omgeving. De 

medewerkers zijn opgeleid en weten wat nodig is om een kind te ondersteunen en te prikkelen in 

zijn/haar ontwikkeling.                                                                                                                                

Een belangrijk doel voor de pedagogisch medewerker is om er voor te zorgen dat ieder kind zich veilig

en geborgen voelt op het kinderdagverblijf.              

                                                     

De pedagogisch medewerkers werken grotendeels volgens een vast dagritme. Hiervan mag 

afgeweken worden mits in goed overleg. De vaste eet, drink en slaapmomenten blijven uiteraard wel 

hetzelfde. Er wordt gebruik gemaakt van dagritme kaarten, waarop kinderen kunnen zien wat er 

komen gaat. We zullen ons steeds blijven richten op de groei en ontwikkeling van de kinderen en 

elkaar. De toekomst is in onze handen. Werkend vanuit het hart met passie, warmte en aandacht, 

betrokkenheid en gastvrijheid, zorgen wij voor een veilige, gezellige en vertrouwde omgeving. 

Kinderen voelen zich bij ons thuis.

Tot ziens bij kinderdagverblijf Bloom!



Samenwerking met obs de Bundel       

Basisschool de Bundel is in 2013 de samenwerking aangegaan met Kinderopvang Bloom.                   

In eerste instantie betekende dit in de praktijk dat Bloom ruimte huurde van de Bundel (leerplein).        

Deze samenwerking heeft vele voordelen. Onder andere markteconomische voordelen. Door onze 

samenwerking wordt een leegstaand lokaal binnen OBS de Bundel nu al bijna 5 jaar optimaal benut . 

Daarnaast stromen vrijwel alle kinderen die opgevangen worden bij kinderopvang Bloom door naar de 

Bundel. Uiteraard bied de plek waar wij gevestigd zijn ook een logistiek voordeel, met name voor de 

ouders. Zij kunnen wanneer er meerdere kinderen binnen het gezin zijn, op 1 plek opvang verzorgd 

krijgen.

Peuter-kleuter uurtje            

                                                                                                          

Doordat kinderopvang Bloom werkt met een verticale groep, betekend dit soms dat de verhouding 

tussen 0 tot 1 jarigen en 2 tot 3 jarigen groot is. Op de momenten dat de 2 tot 3 jarigen veruit in de 

minderheid zijn, heeft Bloom samen met de leerkracht van de kleutergroep afgesproken, dat wanneer 

de kleutergroep het toelaat, de oudsten van Bloom maximaal een uurtje mogen spelen. Het doel van 

deze bezoekjes is bovenal, ontspanning, maar ook onderwijs, samen spelen en leren. Het peuter-

kleuter uurtje kan overigens alleen plaats vinden wanneer er 2 medewerkers op de groep aanwezig 

zijn. Tijdens het bezoek zal er 1 medewerker met de oudsten meegaan naar de kleutergroep en de 

andere medewerker zal achterblijven met de kleinsten, mits de bkr geborgd blijft. (dit geldt overigens 

voor zowel de kinderen die achterblijven op de groep als voor de kinderen die de groep verlaten

Voor het peuter-kleuter uurtje is een schriftelijke verklaring van de ouders nodig

.

Wanneer kinderen gaan spelen bij de kleutergroep, dienen ouders een formulier te tekenen waarin zij  

toestemming geven. (zie protocol peuter-kleuter uurtje)

Ouders zijn hier vooral erg positief over, omdat hun kind(eren) zo ongedwongen en spelenderwijs 

bekend raken met de school, de kinderen (toekomstige klasgenootjes) en de toekomstige juf.

Andersom is er ook de mogelijkheid dat de kinderen van de Bundel, wanneer daar ruimte en tijd voor 

is, een kijkje komen nemen. Er is voor de schoolgaande kinderen dan de mogelijkheid om 

bijvoorbeeld boekjes te lezen met de kinderen, of een spelletje te spelen. Op die manier raken de 

kinderen ook vertrouwd met elkaar. Het geeft een gevoel van veiligheid wanneer kinderen elkaar 

(her)kennen, en met elkaar omgaan op een speelse manier. Ze leren van elkaar, en de oudsten zullen

de kleintjes helpen wanneer dit nodig is.

   



                                                                                                                                                     
Ontwikkeling op het kinderdagverblijf                                                                                                    

De pedagogisch medewerkers bij kinderdagverblijf Bloom zullen de kinderen op een ongedwongen 

manier stimuleren bij de motorische, verstandelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling. Niet alle 

kinderen ontwikkelen in een zelfde tempo. Het ene kind zal motorisch sneller ontwikkelen terwijl het 

andere kind op een ander ontwikkelingsgebied weer wat sneller is. Ieder kind beschikt over zijn eigen 

talenten. Kinderen krijgen de mogelijkheid deze te ontdekken en te ontplooien door een gevarieerd 

aanbod aan speelmogelijkheden (inrichting, spelmateriaal, activiteiten). Kinderdagverblijf Bloom  houdt

rekening met, en het hebben van respect voor de verschillen tussen kinderen (persoonlijkheid, leeftijd,

sekse, afkomst, mogelijkheden en talenten).

Op kinderdagverblijf Bloom werken we met de ontwikkelingsgebieden van Peuterplein.                  

Peuterplein stimuleert de ontwikkelingsgebieden die voor peuters belangrijk zijn: taal, voorbereidend 

rekenen, bewegen, fijne motoriek, muziek, wereldoriëntatie en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Welbevinden en geborgenheid                                                                                                  

Welbevinden, betrokkenheid en de ontwikkeling van een kind zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Door in te spelen op de behoeftes van een kind zal het zich prettig voelen (welbevinden) en 

nieuwsgierig zijn naar wat de omgeving te bieden heeft. Door te zorgen voor een aanbod dat aansluit 

bij de interesses, behoeftes van een kind en uitdagend, maar ook veilig genoeg is, zal hij met plezier 

hier helemaal in op kunnen gaan (betrokkenheid), waardoor een kind zich kan ontwikkelen. Een kind 

dat betrokken is zal met echte belangstelling en een hoge mate van geboeidheid opgaan in een bezigheid. 

Een voorwaarde hiervoor is ook dat een kind zich fit voelt.

Vertrouwen, respect & positieve benadering                                                                                 

Vertrouwen als basis                                                                                                                     

(Zelf)vertrouwen is voor kinderen een heel belangrijke basisvoorwaarde om zich prettig (veilig) te 

voelen. Daarbij moet het kind steeds op de pedagogisch medewerker kunnen rekenen. De 

pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijf Bloom  geven veel ruimte voor eigen initiatief, en om 

zelf hun eigen tempo te bepalen. We ondersteunen kinderen bijvoorbeeld bij het uitvoeren van ideeën 

of het hanteren van grenzen door niet uit te gaan van wat niet kan, maar hoe het wel kan. Fouten 

maken mag.

Respectvolle bejegening                                                                                                                        

Wij benaderen kind, ouder en collega op een respectvolle manier. In onze omgang met anderen, is de 

manier waarop wij met hen omgaan bepalend voor wat het effect is op de ander. Wij streven dan ook 



naar een open en prettige sfeer binnen het team zodat ouders en kind ons op een laagdrempelige 

manier kunnen benaderen.

Positieve benadering                                                                                                                             

Wij proberen situaties te scheppen waarin het kind positieve ervaringen op doet. Door bijvoorbeeld het

deelnemen van activiteiten en het uitvoeren daarvan dragen daartoe bij. Dat betekent dat er primair 

wordt gezorgd voor een sfeer van veiligheid en onderling vertrouwen, tussen kind en pedagogisch 

medewerker, tussen kinderen onderling, en tussen ouders en pedagogisch medewerkers.    

Feestelijke activiteiten                                                                                                                               

Bij kinderdagverblijf Bloom vieren wij regelmatig een feestje met de kinderen. Samen feest vieren legt 

de nadruk op het gevoel van onderlinge verbondenheid met elkaar en gezamenlijke vrolijkheid 

verstrekt de onderlinge band. Het leuke van een feest is ook dat de dagelijkse gang van zaken 

onderbroken wordt. Bij feesten horen vaste gewoontes en gebruiken zoals versiering, liedjes  en 

speciaal eten en drinken. Dit geeft kinderen een gevoel van herkenning en verhoogt de sfeer.    

Afscheid                                                                                                                                         

Wanneer een kind afscheid neemt van het kinderdagverblijf, krijgt hij/zij een cadeautje en een 

aandenken van de groep. Natuurlijk mogen kinderen ook bij een afscheid altijd trakteren. Wanneer het

kind 4 wordt, nodigen wij de ouders uit voor een gesprekje. De ouders krijgen dan 

overdrachtsformulieren mee die zijn ingevuld door de pedagogisch medewerker die “mentor” is van 

het betreffende kind. Deze formulieren kunnen worden gegeven aan de juf van de kleuterklas. Deze 

overdrachtsformulieren zijn speciaal ontwikkeld door peuterplein, en heeft een optimale doorgaande 

leerlijn naar kleuterplein. Zo kan de juf van groep 1 al een aardige indruk krijgen van haar nieuwe 

leerling. Meer hierover staat vermeld in het hoofdstuk: Eindgesprek

                                                                                                                                                         

Ouders                                                                                                                                              

Kinderdagverblijf Bloom wil graag dat ouders zich welkom voelen en zich vrij voelen om vragen te 

stellen. Wij streven naar openheid over hoe het gaat met hun kind en wat er allemaal gebeurt in ons 

kinderdagverblijf. Wij proberen dit te realiseren door iedere ochtend tijd te nemen voor ouders bij het 

brengen en wanneer zij ’s middags hun kind weer komen ophalen. Zo kan er op een ontspannen en 

ongedwongen wijze met elkaar (ouders onderling, en ouders met pedagogisch medewerkers) 

gesproken worden. Op deze manier worden de banden versterkt, en zal er meer wederzijds begrip 

zijn.



Mentorschap in de kinderopvang                                                                                                           

Per 1 januari 2018 heeft ieder kind op kinderdagverblijf Bloom een mentor toegewezen gekregen. De 

mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders. De mentor is tevens de persoon die het kind 

voornamelijk volgt in zijn of haar ontwikkeling. Tijdens de 10 minutengesprekken wordt aan de hand 

van de observatieformulieren van peuterplein de ontwikkeling van het kind gevolgd. Er is een 

observatieformulier voor 0 tot 2-jarigen en een observatieformulier voor 2 tot 4-jarigen. Eventueel 

vervult de mentor ook een rol in het contact met andere professionals (met toestemming van de 

ouders).                                                                                                                                                         

Wie de mentor is, wordt aan ouders medegedeeld en staat te lezen op het kind-gegevens formulier.

Ouders portaal                                                                                                                                           

per 1 januari 2019 zijn wij van start gegaan met PortaBase. Dit is een ouderportaal waarin alle 

informatie rondom planning en plaatsing, persoonlijke gegevens en maandelijks facturen te vinden 

zijn. Via het dagboek worden door de pedagogisch medewerkers foto’s en verhaaltjes geplaatst van 

bijzondere gebeurtenissen of leuke activiteiten (deze foto’s kunnen alleen door de ouders worden 

gezien), met daarbij aanvullend een klein stukje tekst. Ook mededelingen/herinneringen kunnen zij 

hierin vinden. 

Als ouders het leuk vinden foto’s te ontvangen, dan dienen zij in hun account hier eerst 

toestemming voor te geven. Dit kan worden gedaan via de link “mijn gegevens”, daar staat de 

naam van het betreffende kind(eren) en de knop “details”. Wanneer deze wordt aangevinkt 

kunnen ouders zelf aangeven of zij hier wel of geen toestemming voor geven.

Eind gesprek                                                                                                                               

Wij werken met eind gesprekken. Als een kind 4 jaar wordt, nodigen wij de ouders uit voor een 

gesprekje, dit doen we aan de hand van de observatieformulieren. Dit zijn de observatieformulieren 

van peuterplein. Ook vullen wij de overdrachtsformulieren in.

Ouders krijgen deze formulieren mee, en kunnen dit bij school en eventueel toekomstige BSO 

inleveren. Dit is niet verplicht, maar wel raadzaam. De kleuterjuf en de medewerker van de BSO 

hebben veel profijt van deze informatie over het kind.



Welke informatie wordt overgedragen?

De pedagogisch medewerkers van kdv Bloom kennen het betreffende kind. In de overdracht geven wij

informatie mee over de ontwikkeling van het  kind, onder andere op het gebied van taal, spel en 

motoriek en hoe het kind met andere kinderen omgaat. Met de informatie zorgt de leerkracht in groep 

1 van de basisschool en de medewerker van de BSO dat het kind de juiste aandacht krijgt en dat het 

onderwijs aansluit bij wat het kind nodig heeft.

Pedagogisch beleidsmedewerker.                                                                                                            

De kwaliteit van de pedagogisch medewerkers (leidsters) is belangrijk. Daarom schrijft de nieuwe wet 

voor, dat een pedagogisch beleidsmedewerker (HBO pedagogiek gediplomeerd) de medewerkers van

kinderdagverblijven moet coachen bij de dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast zal de pedagogisch 

beleidsmedewerker zich bezig houden met de ontwikkeling van het pedagogisch beleid. Hieronder zijn

de aspecten betreffende de pedagogisch beleidsmedewerker en de ontwikkeling en invoering hiervan 

verder uitgeschreven                                                                                                                                 

Aantal uren                                                                                                                                               

Het aantal uur minimale inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker op jaarbasis is afhankelijk van 

het aantal fte aan pedagogisch medewerkers en het aantal locaties, volgens de volgende rekenregel: 

(50 uur x aantal locaties) + (10 uur x aantal fte pedagogisch medewerkers). Bloom heeft 1 locatie wat 

concreet betekend dat er 50 uur aan beleidsuitvoering zal plaatsvinden. Bij Bloom krijgen alle 

pedagogisch medewerkers op basis van het aantal contracturen persoonlijke coaching.                        

Personenregister kinderopvang                                                                                                                

Het Personenregister kinderopvang is een overzicht van iedereen die werkt of woont op een adres 

waar kinderen worden opgevangen. Daarmee breidt de overheid de huidige continue screening van 

vaste medewerkers in de kinderopvang uit naar continue screening van alle personen die een 

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig hebben. Bij continue screening bekijkt de overheid 

dagelijks of deze mensen strafrechtelijke feiten op hun naam hebben staan nadat de VOG is 

afgegeven. Een VOG is een verklaring die aangeeft dat het gedrag in het verleden geen bezwaar 

vormt voor de huidige baan. Als uit continue screening blijkt dat een persoon een nieuw strafrechtelijk 

feit op zijn of haar naam heeft staan, is er sprake van een signaal en mag die persoon niet meer 

werken totdat hij of zij een nieuwe VOG heeft. Alle medewerkers zijn sinds maart in het bezit van een 

nieuwe VOG en hebben zich direct daarna ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

Daarna heeft Annemieke Meijer de medewerkers gekoppeld aan de organisatie.                     

Leidinggevende                                                                                                                                         



Accommodatie                                                                                                                                     

Inrichting                                                                                                                                                    

De inrichting biedt veiligheid en uitdaging. Kinderen kunnen in onze nabijheid spelen of zich 

terugtrekken op zo’n manier dat wij ze kunnen zien en horen. Er zijn plekken gecreëerd om alleen, 

met een kleine groep, of met een grote groep iets te doen. Er zijn verschillende speelhoeken, namelijk

een poppenhoek, auto hoek, lees hoek, huis hoek, bouw hoek.                                                               

In de inrichting is er aandacht voor sfeer en aankleding: gezelligheid zonder teveel prikkels.        

Spelmateriaal                                                                                                                                             

De spelmaterialen zijn afgestemd op de verschillende leeftijden, ontwikkelingsgebieden en de 

verschillende spelsoorten. Elke speelhoek is ingericht met de daarbij passende materialen op 

ooghoogte van de kinderen. Zij kunnen deze zelf pakken.                                                                        

Kwetsbaar speelgoed of materiaal met kleine onderdelen worden gericht aangeboden, of als kinderen 

erom vragen.                                                                                                                                              

Veiligheid en gezondheid                                                                                                                         

We bieden kinderen een veilige en schone omgeving aan. Daarbij leren we de kinderen omgaan met 

hygiëne (bijvoorbeeld handen wassen, neus schoonmaken, maar ook de tafel poetsen).                       

De inrichting binnen –en buiten voldoet aan landelijke wet – en regelgeving. Binnen het 

kinderdagverblijf zijn diverse werkafspraken en protocollen, zoals bijvoorbeeld calamiteitenplan, 

protocol wiegendood.                                                                                                                                 

Medewerkers zijn geschoold op het gebied van kinder- EHBO                                                                 

Daarnaast zijn wij per 1 januari 2018 verplicht een veiligheid en gezondheidsprotocol op te stellen. Het

doel van het beleid is om kinderen, medewerkers en ouders een veilige en gezonde speel- en 

leefomgeving te bieden waarbij eventuele risico’s tot een minimum beperkt worden. Het beleid wordt 

continue geactualiseerd en bijgewerkt. Zo blijven we scherp en kunnen we ook bij veranderingen in de

omgeving of situatie, zoals bij verbouwingen of veranderingen in de inrichting, beschikken over een 

beleid dat direct toegepast kan worden. We kunnen met dit plan niet alle incidenten voorkomen. Er 

kan altijd iets misgaan. Daarom vinden wij het belangrijk dat we naast een actueel beleid ook kinderen

leren om op een goede manier met risico’s om te gaan. Het zijn leermomenten die zij ook thuis 

kunnen toepassen. Het actuele beleid zal voor medewerkers altijd op de groep beschikbaar zijn 

Jaarlijks vindt ook een GGD inspectie plaats. Het inspectierapport is in te zien op het kinderdagverblijf 

en op de website van de GGD.
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