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Voorwoord           2 

 
Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van KindRijk BSO. KindRijk BSO biedt kinderopvang voor 
kinderen van 4-13 jaar in een huiselijke en vertrouwde sfeer. 
In deze huiselijke en vertrouwde sfeer krijgt uw kind de mogelijkheid om te ontdekken en zich te 
ontwikkelen in een ontspannen sfeer. 
KindRijk is gevestigd in een school, hierdoor is de afstand tussen school en BSO heel kort. Niet alleen 
qua verkeersveiligheid is dit fijn, maar ook om een vertrouwd gevoel te creëren bij de kinderen. 
KindRijk biedt naast BSO ook Peuteropvang. De Peuteropvang is voor kinderen van 2-4 jaar. Bij de 
Peuteropvang worden kinderen voorbereid op de basisschool en de Peuteropvang is gericht op het 
ontdekken van de wereld en het ontwikkelen van basisvaardigheden. 
Dit pedagogisch beleidsplan is opgesteld door de directie, in samenwerking met pedagogisch 
medewerkers. Het doel van dit pedagogisch beleidsplan is het ontwikkelen, verantwoorden en 
bewaken en zo nodig aanscherpen en bijstellen van het pedagogisch kwaliteit binnen KindRijk BSO. 
 
KindRijk Peuteropvang heeft een eigen pedagogisch beleidsplan. 
 
Carola Roelofsen 
KindRijk Peuteropvang en Buitenschoolse opvang 
November 2018 
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Inleiding           5 

KindRijk is een organisatie die opvang biedt aan kinderen van 2-13 jaar in Ede. 
KindRijk Peuteropvang biedt opvang aan kinderen van 2-4 jaar. KindRijk BSO biedt opvang voor 
kinderen van 4-13 jaar, hieronder valt voorschoolse opvang, naschoolse opvang en opvang in de 
schoolvakanties. 
KindRijk is gevestigd in 2 Christelijke basisscholen. Ondanks dat KindRijk eigen doelen, activiteiten en 
feestdagen heeft, zal er in bepaalde situaties de samenwerking met de basisschool opgezocht worden. 
Zo is de overgang van Peuteropvang naar basisschool voor de peuter niet meer zo groot en voor de 
BSO kinderen is het prettig te merken dat school en BSO veel dezelfde opvattingen en doelen hebben. 
 
Bij KindRijk is ieder kind welkom en beschouwen wij elk kind als een kostbaar en uniek kind van God, 
een persoontje waar wij dus heel zuinig op zijn. 
Ons pedagogisch beleidsplan hebben wij opgesteld om aan te geven wat wij belangrijk vinden 
aangaande ons pedagogisch handelen op de BSO. 
Er staat in beschreven wat onze missie, visie, identiteit en doelen zijn, maar ook hoe concreet een 
dagindeling op de BSO eruit ziet. 
Aan dit pedagogisch beleid zijn beleidsstukken gekoppeld. In dit pedagogisch beleid is op alle 
onderwerpen kort ingegaan en beschreven hoe het er concreet voor de kinderen, de ouders en de 
medewerkers uitziet. In de beleidsstukken is uitgebreider beschreven hoe er in bepaalde situaties 
gehandeld word. Op elke groep is een beleidsmap aanwezig en is in te zien voor iedereen. Kortom, 
een praktische handleiding voor iedereen. 
 
Wanneer er naar aanleiding van dit pedagogisch beleidsplan nog vragen en/of opmerkingen zijn, kunt 
u zich wenden tot mij. 
 
Carola Roelofsen 
KindRijk Peuteropvang en Buitenschoolse opvang 
November 2018 
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Hoofdstuk 1: Over ons          6 

 
1.1 Identiteit 
KindRijk is een Christelijke organisatie. Wij lezen met de kinderen uit de bijbel, zingen Christelijke 
liedjes, bidden en danken met de kinderen en vertellen op een open en integere manier over God en 
Zijn Liefde voor ieder kind. 
In onze normen en waarden is ons Christelijke karakter terug te zien, want wij zien ieder mens als een 
uniek kind van God en behandelen iedereen dan ook met respect. 
Wij vieren Christelijke feestdagen op de groep en wij leggen de kinderen de betekenis hiervan uit. 
Ook hebben wij regelmatig een Christelijk thema. 
 
1.2 Onze missie  
Wij zorgen voor professionele en verantwoorde BSO, waarin ieder kind zich veilig voelt en zich kan 
ontwikkelen tot een zelfstandig en zelfbewust mens. In groepsverband en individueel word ieder kind 
bij de BSO uitgedaagd om sociale contacten te bevorderen en de wereld steeds verder te ontdekken. 
 
1.3 Doelstellingen 
Voor het opstellen van ons pedagogisch beleid is gebruik gemaakt van de 4 pedagogische doelen van 
J.M.A. Riksen- Walraven, hoogleraar Pedagogiek voor de Kinderopvang. 
Deze doelen worden eveneens beschreven in de Wet Kinderopvang. 
 

1. Het bieden van fysieke en emotionele veiligheid. 
2. Het bevorderen van persoonlijke competentie van kinderen. 
3. Het bevorderen van sociale competentie van kinderen. 
4. Socialisatie door overdracht van waarden en normen. 

Hoe wij deze pedagogische doelen uitwerken valt te lezen in dit pedagogisch beleidsplan. 
 
1.4 Onze visie 
Ontdekken, ontwikkelen en ontspannen zijn kernbegrippen die voor KindRijk belangrijk zijn, want elk 
kind verdient het om de wereld te ontdekken en zich te ontwikkelen tot een zelfstandig mens. Alle 
KindRijk kinderen kunnen in een ontspannen sfeer genieten van een ruim speel,- en 
activiteitenaanbod onder begeleiding van enthousiaste en professionele pedagogisch medewerkers. 
Elk kind is uniek en elk kind is welkom bij KindRijk. 
 
1.5 Gordon methode 
Wij werken volgens de Gordon methode, dus gelijkwaardigheid en wederzijds respect staan bij ons 
centraal. Wij praten vanuit de ik-boodschap en wij leren de kinderen hoe zij zelf een conflict op 
kunnen lossen. Daarnaast luisteren wij actief naar elkaar, omdat wij het belangrijk vinden om te horen 
wat de ander ons verteld. Naast het horen wat de ander zegt, laten we de ander door middel van 
actief luisteren ook merken dat de ander belangrijk is en wij het belangrijk vinden wat de ander wil 
vertellen. 
 

Dit pedagogisch beleid ligt ter inzage op elke groep. De pedagogisch medewerkers kunnen ten allen 

tijde het pedagogisch beleid aan een ouder of andere belangstellende laten zien. 
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Hoofdstuk 2: Het pedagogisch beleid        7 

 
2.1 Inleiding 
Wij proberen het beste klimaat te creëren, waardoor het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Ons 
pedagogisch beleid is gebaseerd op de 4 doelen van J.M.A. Riksen- Walraven, hoogleraar Pedagogiek 
voor de Kinderopvang. 
Deze doelen worden eveneens beschreven in de Wet Kinderopvang. 
 

1. Het bieden van fysieke en emotionele veiligheid. 
2. Het bevorderen van persoonlijke competentie van kinderen. 
3. Het bevorderen van sociale competentie van kinderen. 
4. Socialisatie door overdracht van waarden en normen. 

 
2.2 Het bieden van fysieke en emotionele veiligheid 
De basis van het handelen van de pedagogisch medewerkers is het bieden van een gevoel van 
veiligheid voor het kind. Hierbij is een vertrouwensrelatie heel belangrijk. 
Vaste rituelen, ritme en regels geven het kind een vertrouwd gevoel. KindRijk werkt met 
dagritmekaarten, de kinderen kunnen bij binnenkomst al zien wat er die dag op de planning staat en 
wat er gaat gebeuren. Deze dagritmekaarten zijn een steeds terugkomend onderdeel van het 
programma. 
Persoonlijk contact met pedagogisch medewerkers, bekende groepsgenoten en een vertrouwde 
omgeving, dragen bij aan een gevoel van veiligheid. Het bieden van veiligheid is een primair doel. 
Wanneer een kind zich veilig voelt is er ruimte om te gaan ontdekken en ontwikkelen.  
 
2.3 Het bevorderen van persoonlijke competentie van kinderen 
KindRijk wil het kind helpen zichzelf te leren kennen, zelfstandig te worden en een positief zelfbeeld te 
krijgen. Elk kind is uniek en waardevol. Wij accepteren elk kind zoals hij is en wij hebben vertrouwen in 
het vermogen van kinderen. 
Wij proberen kinderen te stimuleren om te ontdekken, dit doen we in individuele activiteiten en 
groepsactiviteiten. Hierbij houden wij rekening met de ontwikkelingsfase van het kind.  
 
2.4 Het bevorderen van sociale competentie van kinderen 
Kinderopvang is een sociale omgeving, er zijn pedagogisch medewerkers en andere kinderen om mee 
te spelen. Kinderen leren om samen te spelen, op hun beurt te wachten en om speelgoed te delen. 
Soms worden er al kindervriendschappen gesloten. Bij KindRijk is het kind een onderdeel van de 
groep, dit is voor kinderen heel leerzaam, want kinderen leren veel van elkaar. 
Wij laten kinderen zoveel mogelijk zelf nadenken over oplossingen, denk aan een conflict of probleem. 
Wij helpen de kinderen met het communiceren naar de ander over problemen, conflicten, gevoelens 
etc. 
 
2.5 Socialisatie door overdracht van waarden en normen 
Bij KindRijk heersen Christelijke waarden en normen. De pedagogisch medewerkers dragen deze 
waarden en normen uit, ze hebben respect voor de ander en zien de ander als uniek en waardevol 
mens. Wij leren de kinderen dat ze zelf keuzes mogen maken en begeleiden de kinderen hierbij. 
Wij vinden het belangrijk dat we naar elkaar luisteren, zo heeft de ander het gevoel dat hij belangrijk is 
omdat hij gehoord wordt. 
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Hoofdstuk 3. Plaatsing          8 

 
3.1 Groepsindeling  

3.1.a Basisgroepen 
Ieder kind bij KindRijk zit in een basisgroep. KindRijk heeft de volgende basisgroepen: 
 
Peuteropvang Jip en Janneke, kinderen van 2-4 jaar, max. 16 kinderen per dagdeel 
Wilsondreef 45, Ede 
 
Peuteropvang De Peutertrein, kinderen van 2-4 jaar, max. 16 kinderen per dagdeel 
Hofbeeklaan 41, Ede 
 
Buitenschoolse Opvang Dol-Fijn, kinderen van 4-13 jaar, max. 40 kinderen per dagdeel 
Wilsondreef 45, Ede 
 
Voorschoolse Opvang Dol-Fijn, kinderen van 4-13 jaar, max. 10 kinderen per ochtend 
Wilsondreef 45, Ede 
 
Buitenschoolse Opvang Leuk!, kinderen van 4-13 jaar, max. 22 Kinderen per dagdeel 
Hofbeeklaan 41, Ede 
 
Voorschoolse Opvang Leuk!, kinderen van 4-13 jaar, max. 10 kinderen per ochtend 
Hofbeeklaan 41, Ede 
 
Bij de BSO zitten alle kinderen in een basisgroep. Die is Dol-Fijn 1 (oudste kinderen) of Dol-
Fijn 2 (jongste kinderen). Bij BSO Leuk! is er 1 basisgroep. 
  
3.1.b Stamgroepen 
Bij de BSO hebben alle kinderen een eigen stamgroep. Na schooltijd gaan ze in deze 
stamgroep aan tafel om te eten en drinken, er wordt een spel gedaan en er is voor de 
kinderen tijd en ruimte om over hun dag of andere belevenissen of interesses te vertellen. 
Het voordeel van deze stamgroep is dat de kinderen elkaar leren kennen en een band op 
kunnen bouwen. Dit geldt ook voor de pedagogisch medewerker, elke stamgroep heeft 
een eigen pedagogisch medewerker. Deze pedagogisch medewerker is ook de mentor/ 
coach van de kinderen. 
 
3.1.c Beroepskracht kindratio (BKR) 
Wij hanteren de richtlijnen van de GGD, dit zorgt ervoor dat er nooit teveel kinderen op 
een groep zitten. Voor de BSO is de richtlijn 1 beroepskracht op 10 kinderen. Wanneer het 
een groep is met kinderen boven de 8 jaar, is het 1 beroepskracht op 11 kinderen. 
 
3.1.d Pedagogisch medewerker 
De kinderen bij de BSO hebben vaste pedagogisch medewerkers. Deze pedagogisch 
medewerkers zijn in het bezit van een passende beroepskwalificatie en voldoen hiermee 
aan de beroepseisen. 
Daarnaast heeft elke pedagogisch medewerker een Kinder- EHBO en BHV certificaat. 
Alle medewerkers, stagiaires en vrijwilligers zijn in het bezit van een VOG. 
 
 
 



Pedagogisch beleidsplan KindRijk BSO  Versie: 2019-1.4 

 
            9 

 
 
3.1.e Stagiaires (BOL/ BBL) 
KindRijk vindt het belangrijk om de kennis en ervaring die binnen KindRijk aanwezig is, 
door te geven aan stagiaires. Wij hebben hooguit 1 stagiaire per groep. De stagiaires 
komen van verschillende middelbare beroepsopleidingen. 
Zodra er een stagiaire bij ons werkzaam is, zult u hiervan op de hoogte gebracht worden. 
 
3.1.f Vrijwilligers 
Vrijwilligers nemen de pedagogisch medewerkers veel werk uit handen en zijn dan ook 
onmisbaar bij de BSO. Vrijwilligers helpen de pedagogisch medewerkers bij activiteiten en 
dragen zorg voor de ruimte.  
 
3.1.g Nieuwe werknemers 
Nieuwe werknemers worden geacht het pedagogisch beleidsplan van de organisatie te 
kennen en hierna te werken. De pedagogisch coach helpt hen hierbij. De 
beleidsmedewerker ziet er op toe dat alle beleidsstukken relevant en goed werkbaar zijn. 
Wanneer er een nieuw pedagogisch medewerker bij uw kind werkzaam is, zult u hiervan 
op de hoogte gesteld worden. 

 
3.2 Plaatsingsbeleid 
Bij KindRijk is elk kind welkom! We proberen voor ieder kind een warme, veilige en 
vertrouwde opvang te bieden. Het kan zijn dat de BSO een wachtlijst heeft, kinderen worden 
dan geplaatst op volgorde van opgave. 
  

 3.3 Rondleiding 
Ouders/ verzorgers die graag kennis willen maken met de BSO kunnen een rondleiding 

plannen. Tijdens deze rondleiding laten we alle ruimtes en groepen zien en vertellen wij over 

ons beleid, onze doelstellingen en over praktische zaken als dagindeling, thema’s etc. 

Uiteraard is er ook veel ruimte voor het stellen van vragen. 

 3.4. Inschrijven 
Inschrijven kan via onze website www.kindrijk-ede.nl. Onder het tabblad BSO is ons 
inschrijfformulier te vinden. 
Ook liggen er op alle groepen inschrijfformulieren klaar, deze kunnen nadat ze zijn ingevuld 
ingeleverd worden bij de pedagogisch medewerkers.  
 

 3.5 Intakegesprek 
 Wanneer de datum van de eerste BSO dag in aantocht is, ontvangt het kind een  

uitnodigingskaart van de pedagogisch medewerkers van de groep. Ook krijgt de ouder of 
verzorger een email om een afspraak voor een intakegesprek te maken. 
Het intakegesprek vindt ongeveer 2 weken voor de eerst opvang dag plaats. 
 
3.6 Wennen 

 Kinderen bij de BSO hebben niet een afgesproken wenmoment. Een kind komt de eerste dag 
 bij de BSO en de mentor houdt dit nieuwe kind extra in het oog. De andere kinderen van de  
 stamgroep worden betrokken bij het kind door hem/ haar rond te leiden en hem/ haar te 
 helpen om zijn/ haar draai bij de BSO te vinden. KindRijk gelooft erin dat kinderen onderling 
 elkaar heel goed begrijpen en kunnen helpen. 
 

http://www.kindrijk-ede.nl/
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3.7 Flexibel contract 

Bij KindRijk BSO zijn verschillende soorten contracten te krijgen, ook een flexibel contract 
behoort tot de mogelijkheden. Dagen zijn aan te vragen via ons planningsysteem: 
www.niokids.nl. Dit geldt ook voor extra opvang dagen, studiedagen of het afmelden van een 
kind.  

 
Hoofdstuk 4: Een dag bij KindRijk 

4.1 Dagindeling 

We proberen zoveel mogelijk een vast dagritme te hebben. Zo weten de kinderen wat ze 
kunnen verwachten, dit zorgt voor een veilig gevoel bij veel kinderen. 
Uiteraard kan van deze vaste dagritme worden afgeweken, we letten er wel op dat kinderen 
voor wie een vast dagritme belangrijk is, hier goed op voorbereid worden. 
Veelal ziet een BSO middag er als volgt uit: 
Voorschoolse opvang: 
Vanaf 7:30 uur De kinderen zijn van harte welkom bij de BSO! Iedere ochtend staat er 

een pedagogisch medewerker de kinderen op te wachten. 
7:30 – 8:10 uur Vrij spelen. 
8:10 uur  De kinderen ruimen alles op en pakken hun jas en tas. 
8:20 uur De kinderen mogen naar hun klas toe lopen. De pedagogisch 

medewerker brengt de kinderen van groep 1 en 2 naar school en loopt 
een rondje door de school om te kijken of alle kinderen in de klassen 
zijn aangekomen. 

Buitenschoolse opvang: 
11:45 uur  De school is uit: De BSO dag begint. 
11:45 – 12:15 uur Vrij spelen. 
12:15 – 13:00 uur Samen met alle BSO kinderen lunchen. 
13:00 – 15:30 uur Vrij spelen, activiteit of uitstapje. 
15:30 – 16:00 uur De kinderen gaan aan tafel, krijgen een cracker/ rijstwafel en drinken. 
16:00 – 17:30 uur Vrij spelen, activiteit of uitstapje. 
17:30 – 18:30 uur Alle kinderen worden opgehaald. De pedagogisch medewerkers hebben 

tijd voor een overdracht. 
 
4.2 Buiten spelen 
KindRijk vind het belangrijk dat kinderen veel buiten spelen, daarom bieden wij een ruim assortiment 
aan buitenspeelgoed aan. Het buitenspeelgoed word elke dag voor het speelgoed naar buiten 
gebracht word, gecontroleerd op defecten. Wanneer het kapot is, mogen de kinderen er niet meer 
mee spelen. 
Tijdens het buiten spelen is er altijd een pedagogisch medewerker aanwezig. Het buiten 
spelen staat in het teken van ontdekken: ontdekken van de natuur, ontdekken van de  
motorische vaardigheden en ontdekken van allerlei sport en spel activiteiten. 

 
4.3 Achterwacht 
Wanneer er bij een calamiteit een extra medewerker gewenst is, kan de achterwacht gebeld worden. 
Veelal is dit Carola Roelofsen, directeur. 
 

http://www.niokids.nl/
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4.4 3-uursregeling 
In de schoolvakanties zijn de BSO kinderen de hele dag bij KindRijk. Dan is de 3-uursregeling van 
toepassing. Hiermee wordt bedoelt dat er gedurende 3 uur per dag afgeweken kan worden van de 
wettelijke BKR. De tijden waarvoor deze regeling bij KindRijk geldt: 
7:30 – 8:30 uur 
12:30 – 13:30 uur 
17:30 – 18:30 uur 
   
4.5 Uitstapjes 
Indien er een uitstapje gemaakt wordt met de BSO, krijgen alle kinderen een hesje aan met de naam 
de KindRijk erop. Er gaan minimaal 2 pedagogisch medewerkers mee met het uitstapje, aangevuld 
met hulp van ouders of vrijwilligers. Veelal zullen de uitstapjes bestaan uit een wandeling of spelen in 
een speeltuin in de buurt. 
Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een auto, zitten alle kinderen in een goedgekeurd 
autostoeltje in een auto van KindRijk. Ook worden de ouders van te voren op de hoogte gesteld van 
het uitstapje. 
 
4.6 Brengen en halen 
In de schoolweken komen de kinderen veelal zelf naar de BSO en kunnen de kinderen opgehaald 
worden vanaf 16:30 uur. Voor 16:30 uur zitten we nog aan tafel of zijn nog druk met de activiteiten. 
In de vakanties kunnen de kinderen gebracht worden tussen 7:30 – 9:30 uur. Daarna starten de 
activiteiten of gaan we op pad naar een uitstapje. ’s Middags kunnen de kinderen vanaf 16:30 uur 
gehaald worden. 
Wanneer kinderen van BSO Dol-Fijn zelf van de locatie aan de Palmedreef naar de BSO mogen lopen, 
vragen we ouders om hier een formulier voor in te vullen. 
 
4.7 Grensoverschrijdend gedrag 
Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we situaties waarin iemand geestelijk of lichamelijk 
schade wordt toegebracht of in zijn ontwikkelingsmogelijkheden wordt geblokkeerd. 
Grensoverschrijdend gedrag vinden wij niet acceptabel en wij zullen er alles aandoen om 
grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.  
We doen dit door regels te hanteren op de BSO. We bespreken deze regels spelenderwijs met de 
kinderen. We proberen kinderen conflicten samen te laten oplossen, waardoor kinderen leren om 
voor zichzelf op te komen. Zodra grensoverschrijdend gedrag wordt geconstateerd, moet hier 
melding van gemaakt worden bij Carola Roelofsen, directeur. 
Voor een uitgebreid plan of meer informatie over grensoverschrijdend gedrag, zie ons beleid over 
grensoverschrijdend gedrag en onze gedragsregels. 
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5.1 Eten en drinken 
Gezonde voeding is voor kinderen heel belangrijk. Niet alleen om het lichaam 
van het kind gezond en energiek te houden, maar het is ook van belang dat 
een kind leert om goede en verantwoorde keuzes te maken in de voeding.  
Wij zien dit als een essentieel onderdeel in de opvoeding van ieder kind.  
Het voedingspatroon 
ziet er op een dag als volgt uit (hiervoor gebruiken wij de schijf van vijf van het 
Voedingscentrum): 
 
Woensdag, vrijdag of vakantiedag: 
Tussen de middag: Boterham met boter met hartig broodbeleg, gevolgd door een beker melk 
of water. Hierna mag het kind nog maximaal 3 boterhammen eten met hartig of zoet 
broodbeleg. 
14:00 uur: De kinderen krijgen een beker water met verschillende soorten groenten. 
 
Alle dagen: 
15:30 uur: De kinderen krijgen thee, limonade of water met een cracker, beschuit of 
rijstwafel met hartig of zoet beleg. 
17:00 uur: De kinderen kunnen kiezen uit diverse soorten fruit en groente. 

 
5.2 Dieet en allergie 
Wanneer het kind een dieet of een allergie heeft kan dit gemeld worden op het inschrijfformulier. Zo 
komt de informatie snel bij de pedagogisch medewerkers terecht. 
Afhankelijk van de allergie of dieet zal daar een plan van aanpak voor gemaakt worden, bijvoorbeeld 
een kind met heftige notenallergie, er komt dan geen pindakaas meer op de groep, dit geldt dan ook 
voor de Peuteropvang die dezelfde ruimte gebruikt.  
 

5.3 Feest! 
Bij KindRijk zijn wij dol op feestjes en vieren wij heel graag de verjaardagen van de kinderen. 
Wanneer de ouders ons op de hoogte stellen van de dag waarop de verjaardag bij de 
BSO gevierd word, versieren wij de betreffende groep en vieren wij met de 
kinderen het feest. De jarige krijgt een cadeau en daarbij de gelegenheid om te trakteren. 
Om het feest aan te laten sluiten bij ons gezond voedingsbeleid vragen we de ouders om een gezonde 
traktatie mee te geven. Wanneer een kind trakteert op snoep of een andere ongezonde traktatie 
geven wij de traktatie mee naar huis, zodat de ouder zelf kan bepalen of en wanneer het gegeten 
wordt. 
Voor leuke, makkelijke of juist creatieve traktatie ideeën, kunt u op de locatie een 
traktatiemap inzien. Ook de pedagogisch medewerkers voorzien u graag van advies. 
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6.1 Omgaan met zieke kinderen 
In geval van ziekte worden de ouders verzocht de leidsters hierover te informeren. Kinderen met een 
lichaamstemperatuur boven de 38,5 die niet lekker in hun vel of zitten of een gevaarlijk 
besmettingsrisico voor anderen opleveren, mogen niet bij KindRijk komen. Dit omdat het personeel 
niet adequaat is opgeleid om zieke kinderen te verzorgen, omdat er onvoldoende tijd beschikbaar is 
om het zieke kind te verzorgen en omdat het voor het kind veel prettiger is om thuis te zijn als hij ziek 
is.  
Wanneer er sprake is van een besmettelijke ziekte kan het kind andere kinderen en de pedagogisch 
medewerker besmetten. Indien nodig zullen wij in geval van besmettelijke ziekte contact opnemen 
met de  GGD. Zo nodig zullen alle ouders hierover door ons op de hoogte gesteld worden. Op de 
locatie zal informatie over de besmettelijke ziekte te vinden zijn op het  informatiebord of als flyer op 
de deur zodat de ouders hier alert op kunnen zijn bij hun eigen kind(eren). Het is niet de bedoeling om 
uw kind een paracetamol/zetpil te geven als het die dag naar onze kinderopvang komt. Als de 
paracetamol/zetpil uitgewerkt is kan de koorts omhoog schieten en een koortsstuip ontstaan. Wij 
kunnen daar geen verantwoordelijkheid voor nemen. De pedagogisch medewerkers van KindRijk 
geven dus ook geen paracetamol/zetpil aan uw kind bij ziekte. Alléén in bijzondere gevallen, bijv in 
geval van pijnklachten (bijv. bij een gebroken arm) kunnen de leidsters in overleg met ouders een 
paracetamol toedienen. Ouders tekenen voor akkoord en dienen zelf voor de paracetamol te zorgen. 
Bij medicijngebruik op voorschrift van de huisarts dient er een medicijnverklaring te worden ingevuld 
en ondertekend door ouders. Zaken als toedienen van medicatie  e.d. en wat de leidster doet als een  
ziek wordt op de groep, staan beschreven in beleid ‘Zieke kinderen’. Deze ligt ter inzage op de locatie. 
 
7.2 Ieder kind een eigen mentor 
Bij KindRijk heeft ieder kind een eigen mentor. Deze mentor is de pedagogisch medewerker die hij/zij 
doorgaans het meeste ziet bij KindRijk. 
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor het kind en fungeert als coach. De mentor is het 
aanspreekpunt voor ouders wanneer er zorgen, problemen, ontwikkelingen etc. zijn. Voor de 
dagelijkse overdracht kan de ouder zich wenden tot elke pedagogisch medewerker. 
 
7.3 Kinderparticipatie 
Bij KindRijk BSO staat kinderparticipatie centraal. De pedagogisch medewerkers bieden diverse 
activiteiten aan, maar het kind bepaalt of hij deelneemt aan de activiteiten.  
Veelal worden de oudste kinderen betrokken bij activiteiten of mogen ze meedenken over thema’s, 
uitstapjes of activiteiten. We vinden het belangrijk dat de BSO voor en vooral door de kinderen 
gevormd wordt. 
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7.1 Schriftelijke informatie 
Veel informatie over KindRijk is te vinden op de website www.kindrijk-ede.nl, in onze beleidsmap (ter 
inzage op elke locatie) en op te vragen bij de administratie info@kindrijk-ede.nl.   
Vanuit de directie is er elke maand een nieuwsbrief, deze wordt op de ouderportal geplaatst. Wanneer 
er geen nieuws is, komt er uiteraard ook geen nieuwsbrief. 
Informatie vanuit de pedagogisch medewerkers bedoelt voor alle ouders, wordt gecommuniceerd via 
de ouderportal. Wanneer het informatie is over zaken die op korte termijn geregeld moeten worden, 
hangt er ook een briefje op de deur bij de BSO. 

 
7.2 Oudercommissie 
Op dit moment heeft KindRijk helaas geen oudercommissie. Wij vinden dit erg jammer, omdat de 
oudercommissie een betrokken en adviserende rol binnen KindRijk heeft.  Zodra er een 
oudercommissie is, verzorgt KindRijk vergadermomenten en draagt zorg voor het aanleveren van 
gegevens. Ook zal de directie bij oudercommissievergaderingen aanwezig zijn, indien gewenst door de 
oudercommissie. 

 
7.3 Klachtenprocedure 
Bent u tevreden? Vertel het een ander.  
Bent u niet tevreden? Vertel het ons, zodat wij de opvang kunnen verbeteren. 
De klacht moet schriftelijk ingediend worden bij de desbetreffende persoon. Het is van belang dat een 
klacht besproken en uitgesproken wordt.  
Wanneer dit niet naar tevredenheid gebeurd, kan de ouder zich schriftelijk wenden tot Carola 
Roelofsen, directeur. De klacht kan gemaild worden naar carola@kindrijk-ede.nl. 
De ouder krijgt binnen 2 weken reactie op de klacht, waarna er gesprekken zullen plaatsvinden. 
De ouder is ten allen tijde vrij om de klacht bij de Geschillencommissie Kinderopvang neer te leggen. 
Voor meer informatie: www.degeschillencommissie.nl. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kindrijk-ede.nl/
mailto:info@kindrijk-ede.nl
mailto:carola@kindrijk-ede.nl
http://www.degeschillencommissie.nl/
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8.1 Brandactieplan en ontruiming  
Alle locaties hebben een ontruimingsplattegrond. Hierop staat met pijlen aangegeven hoe de 
vluchtroute is. Ook is er op elke groep een ontruimingsplan. Hierin staat precies beschreven hoe de 
ontruiming in zijn werk gaat. De pedagogisch medewerkers kennen dit ontruimingsplan en oefenen dit 
regelmatig. 

 
8.2 Bedrijfshulpverlening 
Alle pedagogisch medewerkers hebben een geldig BHV diploma. Deze wordt jaarlijks herhaald. Ook 
hebben alle pedagogisch medewerkers een EHBO of kinder-EHBO diploma. 

 
8.3 GGD  
De GGD voert inspecties uit om te kijken of de BSO  voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. 
De rapporten van deze inspecties zijn te vinden op onze website. 

 
8.4 Meldcode 
Een veelbesproken item in de kinderopvang is kindermishandeling.  Onder kindermishandeling 
verstaan we alle vormen van geestelijk, lichamelijk en/ of seksueel geweld tegen kinderen of het 
nalaten van zorg en aandacht. 
Wij hanteren daarom een beleid: Kindermishandeling. 
De meldcode is verplicht om te gebruiken zodra er sprake is van kindermishandeling. De pedagogisch 
medewerkers weten hoe ze moeten werken met de meldcode. 
In alle gevallen is kindermishandeling een precaire zaak, wij gaan er hier daarom zorgvuldig mee om. 

  
8.5 Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid 
Het werken met kinderen maakt het noodzakelijk dat het materiaal en de inrichting van de 
groepsruimten voldoen aan strenge veiligheidsnormen. Het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid 
beschrijft de veiligheidsrisico’s die de opvang van kinderen met zich meebrengt op de thema’s; 
verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen, verstikking, verwondingen, beknelling, botsen, 
stoten, steken en snijden. Zo nodig wordt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid bijgesteld. Op 
basis hiervan wordt een actieplan (plan van aanpak) veiligheid opgesteld en uitgevoerd.  Het 
beleidsplan Veiligheid en Gezondheid beschrijft de gezondheidsrisico’s die de opvang van kinderen 
met zich meebrengt op de thema’s: ziektekiemen, binnen- en buitenmilieu en medisch handelen. In 
het plan van aanpak staat aangegeven welke maatregelen op welk moment genomen moeten worden 
in verband met de risico’s, evenals de samenhang tussen de risico’s en de maatregelen. Het betreffen 
altijd een actuele situatie en zijn maximaal een jaar oud. Er werd eveneens een registratie 
bijgehouden van de ongevallen of incidenten die gebeurd zijn.  
Het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid ligt ter inzage op alle groepen. 
 
8.6 Gebouw en inrichting 
Voor kinderen is een geschikte omgeving noodzakelijk om zich goed te kunnen ontwikkelen. Al onze 
locaties zijn zo ingericht dat zij kunnen spelen en zich kunnen ontspannen. Er is voldoende ruimte voor 
het aantal kinderen die de locatie bezoeken. Er is per kind minimaal 3,5 vierkante meter bruto-
oppervlak aan speelruimte, dit is bij beide BSO locaties verdeeld over 2 ruimtes, zodat er voor ieder 
kind een eigen plek te creëren is. 
We beschikken over een eigen buitenspeelruimte. Deze is helemaal afgeschermd met een hek. De 
kinderen kunnen zo veilig spelen en ontdekken. 
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8.7 Privacy Policy 
KindRijk hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. 
Hoe wij omgaan met persoonsgegevens is te lezen in dit Privacy Policy. 
Wij houden ons in alle gevallen aan de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 
Persoonsgegevens van kinderen en ouders/ verzorgers 
 
De persoonsgegevens van kinderen en ouders/ verzorgers wordt verwerkt met de volgende 
doelstellingen: 

- Administratieve doeleinden, hierbij valt te denken aan het maken van het contract en 
het bewaren van telefoonnummers die nodig zijn. 

- Communicatieve doeleinden, hierbij valt te denken aan het verzenden van 
nieuwsbrieven, het informeren van de ouders. 

- Het uitvoeren van de opdracht tot het bieden van opvang. 
De persoonsgegevens worden op de volgende wijze bewaard: 

- Op de computers/ tablets van KindRijk Peuteropvang. 
- Op de computer van onze softwareleverancier www.niokids.nl. 
- Op de computer in ons  kindvolgsysteem: www.pravoo.nl.  
- Op de computer van wettelijke organisaties waar wij gegevens aan moeten 

overhandigen, hierbij valt te denken aan Belastingdienst, Gemeente Ede etc. 
- In de map op de groep in een afgesloten kast. 

 

Wij doen er alles aan om deze methoden zo goed mogelijk te beveiligen. 
 
De gegevens bewaren wij 7 jaar in onze financiële administratie. Wanneer het contract stopt worden 
de gegevens op de groepen weggehaald. 

 
 

http://www.niokids.nl/
http://www.pravoo.nl/

