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1. Inleiding
1.1 Het begin...
Het Bonte Huis Haarlem werd in 2011 gevestigd op een sfeervolle locatie,
midden in hartje Haarlem, door Barbara Gerlach:
'...Kinderen zijn mijn inspiratiebron!
Hun natuurlijkheid, openheid en vanzelfsprekendheid fascineert me steeds
opnieuw.
Omdat die eerste drie jaren van het kind zo kostbaar en rijk zijn en deze
tere ‘ziele-deurtjes’ zo snel weer dicht gaan heb ik op basis van mijn
ervaring mijn eigen opvoedingsmethode en visie ontwikkeld.
Voor mij als beeldend kunstenaar is het essentieel kinderen alle ruimte te
bieden waar zowel de nodige structuur als ook veel vrijheid is voor de
meest uiteenlopende vormen van expressieve ontplooiing...'

1.2 Pedagogisch doelstelling
Bewust is gekozen voor kleinschalige kinderopvang met maximaal
8 kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar. Op deze wijze waarborgen we
een rustige huislijke sfeer waar kinderen zich veilig, thuis en geliefd voelen.
Dit gebeurt in een speciaal op het kind ingerichte ruimte onder deskundige
leiding.
Verzorging is hierbij belangrijk; eten, drinken, verschoond worden, naar
buiten gaan en veel tijd voor het vrije spel.
Voorgaande doelstelling en uitgangspunten krijgen op bijzondere wijze
nadruk.

1.3 Een tweede Bonte Huis!
In mei 2019 opende Lucky van der Leen de franchisevestiging:
Het Bonte Huis Heemstede. Deze tweede locatie kiest bewust voor deze
visie en pedagogische aanpak.
Er is bij beide Bonte Huizen dus een gezamenlijk gedragen werkwijze en
visie die de kernkwaliteiten van een heel eigen manier van opvang
waarborgt en laat groeien.

Lucky van der Leen en Barbara Gerlach (2019)

1.4 Wet IKK
In de wet IKK (= innovatie kwaliteit kinderopvang) die nog niet zo lang
geleden van kracht is gegaan, staan punten beschreven waaraan een
kindercentrum moet voldoen. Dit alles om de kwaliteit te waarborgen. Het
gaat om de volgende punten:
1. Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen
omgegaan, er is respect voor de autonomie van kinderen en grenzen
worden gesteld aan/ structuur wordt geboden voor het gedrag van
kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen.
2. Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun
motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en
creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat te stellen steeds
zelfstandiger te laten functioneren in een veranderende omgeving.
Dit betekent dat je bewust stil moet gaan staan hoe je in de praktijk deze
ontwikkelingsstimulans gaat bieden. Op welke manier en hoe zorg je ervoor
dat de medewerkers voldoende kennis hebben om dit te doen?
3. Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs
sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in
staat te stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en
te onderhouden.
Het draait hier om de sociale kennis en vaardigheden van kinderen, maar
ook hoe de pedagogisch medewerker de kinderen begeleidt in de interactie.
4. Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken
met de algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving, met
het oog op een respectvolle omgang met anderen en een actieve
participatie in de maatschappij.
Er wordt dus verwacht dat benoemd wordt dat we de algemeen aanvaarde
waarden en normen overdragen, zodat de kinderen op een respectvolle
manier omgaan met anderen in de maatschappij.
Wellicht betekent dit dat de generatie die nu opgroeit niet alleen de
zogeheten ‘rookvrije’ generatie is, maar wellicht ook de ‘discriminatievrije’
generatie is.
In dit beleidsstuk kun je lezen hoe we dit (eigenlijk al jaren) in praktijk
brengen.

2. Pedagogische visie
2.1 Oorspronkelijk opvoeden
Barbara ontwikkelde vanuit haar ervaring, aangevuld met een vleug
Antroposofie, Emmi Pikkler en Reggio Emilia de methode ‘oorspronkelijk
opvoeden’.
Deze opvoedingsmethode houdt in:
•

Niet sturend of vermakend optreden maar met een terughoudende
vanzelfsprekendheid aanwezig en responsief zijn

•

met veel respect en vertrouwen in het kunnen van het kind en met
de bereidheid het ook te kunnen laten

•

Regelmatig een innig en echt aandachtsmoment, bv wanneer het kind
erom vraagt of als het uitkomt, bijvoorbeeld bij het verschonen

•

Terughoudend in de dingen die je aanbiedt, laat je meer inspireren van
wat het kind aandraagt of waar je op dit moment mee bezig bent, dat
sluit natuurlijker aan
•

•

Vertrouwend op je intuïtie, want die wijst de goede weg

Liefdevol begrenzen. Kinderen hebben vanuit nature een basisbehoefte
aan begrenzing. Kinderen willen grenzen ervaren !Dat begint al heel
vroeg; denk maar aan inbakeren, begrenzing door de wieg, de
begrenzende hand bij een wandeling enz.

2.2 Liefdevol begrenzen geeft vrijheid
Dit klinkt tegenstrijdig maar werkt, kinderen voelen zich veilig in een
omgeving waar duidelijke grenzen en regels zijn.
Al in de wenperiode zijn we duidelijk over wat er wel en wat niet mag, dat is
overzichtelijk en zo weten ze waar ze aan toe zijn. Kinderen doen dingen
niet uit onwil verkeerd, maar omdat ze het nog niet begrijpen of nog
moeten leren.
Niet elke begrenzing is een beperking. Een beperking kan juist een
verrijking zijn. Af en toe 'nee' zeggen tegen je kind is heel goed.
De belangrijkste boodschappen aan een kind zijn uiteraard:

'je mag er zijn' (liefde) en 'je kunt het aan' (ook: je kunt teleurstellingen aan)
Door een kind te begrenzen leert hij/zij om te gaan met teleurstellingen.
Leg wel altijd uit waarom je 'nee' zegt.
Al begrijpt een kind de woorden nog niet helemaal letterlijk, het is
belangrijk dat hij/zij weet dat we niet zomaar willekeurig iets verbieden.

2.3 Hoe ziet de praktijk eruit?
In Het Bonte Huis houden wij ons beschouwend op de achtergrond.
Ontspannen en rustig zijn we met de dagelijkse dingen bezig, terwijl we de
kinderen goed observeren en alleen ingrijpen als het echt nodig is.
Wij luisteren naar hen als er obstakels of conflicten zijn en proberen hen te
helpen om het zelf op te lossen.
We bieden weinig prikkels in de vorm van plastic speelgoed want ‘minder is
meer’.
Verder is de dag gevuld met herhalingen, grapjes, liedjes, rituelen, en
verrassingen.
We doen regelmatig knutsel-, bak- en doe-activiteiten die aansluiten bij de
tijd van het jaar of waar de kinderen op dit moment mee bezig zijn.
Als pedagogisch medewerker genieten we bewust van de momenten van
de dag.
Alle elementen van de dag worden met zorg uitgevoerd: eten, drinken,
verschoond worden, jas aantrekken, naar buiten gaan enz.

Het resultaat is dat de kinderen in alle rust op zichzelf of op elkaar gericht
zijn, helemaal op kunnen gaan in hun spel en zo vanzelfsprekend leren.
Ze kunnen zelf hun eigen ritme van bewegen en rust bepalen; in het nu zijn.
Het is opvallend hoe vredig en conflictvrij de kinderen met elkaar om gaan,
en hoe weinig negatieve aandacht ze vragen.
Dat is het geheim van het rustige sfeertje in Het Bonte Huis.

2.4 Boeddhistische elementen bij Het Bonte Huis Heemstede
Boeddhisme is geen geloof, maar een manier van leven die steeds meer
voet aan de grond krijgt in het Westen.
De onderstaande meeste elementen nemen we mee in Het bonte Huis
Heemstede, ze zullen je bekend voorkomen.
2.4.1 Mindfull door de dag....
Met volle aandacht dingen beleven en in alle rust iets doen, daar is een kind
heel goed in! Voor ons als volwassene is dit vaak een hele uitdaging;
bewust ervaren wat we proeven of gericht luisteren naar hoe muziek
klinkt; die vaardigheden zijn we vaak als volwassene een beetje kwijt. Alle
elementen van de dag worden daarom met zorg en rust uitgevoerd:
eten, drinken, verschonen, creatief bezig zijn enz.
Dat maakt dat wij op Het bonte Huis vaak onbekommerd genieten, samen
met de kinderen. Daar worden we allemaal vrolijk en ontspannen van!

2.4.2 Emotioneel veilig…
We zorgen er uiteraard voor dat ieder kind gehoord en gezien wordt én we
accepteren de kinderen zoals ze zijn. Op die manier kan een veilige band
met de kinderen ontstaan, die zorgt voor emotionele stabiliteit bij een kind.
We zorgen er uiteraard voor dat ieder kind gehoord en gezien wordt én we
accepteren de kinderen zoals ze zijn.
Op die manier kan een veilige band met de kinderen ontstaan, die bijdraagt
aan de emotionele stabiliteit van een kind.

Wat doet wij om bij een kind dit gevoel te vormen en te versterken?
alle kinderen worden op dezelfde wijze behandeld
• zonder voorkeuren
• we benaderen een kind op een positieve manier
we letten op signalen van kinderen en spelen in op diens behoefte
• nemen de tijd voor de verschillende emoties van het kind
•

•

2.4.3 Kinderyoga..
Een aantal pedagogisch medewerkers bij ons zijn ook (kinder)
yogadocenten.
Door Yoga leert een kind aan te voelen waar het blij of juist niet blij van
wordt. Het maakt een kind lenig, ontspannen, het vermindert agressie en
geeft plezier.
Kinderyoga is geen yoga die kinderen lang in een houding laat staan, maar
laat kinderen bewegen, veelal door een verhaal of liedje.
Het is vrolijk, een aardings oefening doen we bijvoorbeeld door een
stampende olifant na te doen.
De kinderen zijn nog jong en zullen hun aandacht nog niet heel lang vast
weten te houden, dat is niet erg; er ligt geen druk op, we houden het vrolijk!

Net zo als een verhaaltje voor het slapen een ontspannend ritueel is,
worden regelmatig yoga-(bewegings) verhaaltjes en eenvoudige
ontspanningsspelletjes door de dag heen gevlochten. Een voorbeeld
hiervan is een korte gezichtsmassage, door bv met een kwastje over
elkaars gezicht strijken, zo simpel en fijn!
2.4.4 Mindfull opvoeden..
Tijdens een cursus 'mindful parenting' is mij geleerd bewuster met iets
bezig te zijn, denk aan bewust luisteren naar wat een kind te zeggen heeft,
zonder dat je je gedachten laat afdwalen of andere kinderen erdoorheen
laat praten.
Het geeft een kind het gevoel dat er echt geluisterd wordt.
Dit 'mindful raising' lukt vrij goed op Het Bonte Huis, omdat we de groep
bewust klein houden.

2.4.5 Kijken naar jezelf!
Een pedagogisch medewerker moet zich ervan bewust zijn dat hij/zij zelf
voor een groot deel zelf de sfeer maakt.
Onze toon, onze bewegingen, onze reacties; de kinderen gaan mee in de
stemming die we zelf neerzetten.

We vinden het daarom van belang dat Pedagogisch medewerkers kritisch
kunnen kijken naar hun eigen gedachten en gedragingen.
Door bewust stil te staan bij vragen als:
'Welke keuzemogelijkheden had ik in die situatie?' en 'Hoe kijken anderen
naar mijn gedrag?' is de kans groot dat je als Pm'er in gelijksoortige
situaties voortaan anders, vanuit meer innerlijke rust, reageert.
De pedagogisch medewerkers van het Bonte Huis durven te kijken naar
zichzelf: naar hoe we zelf zijn opgevoed, naar wat we belangrijk vinden en
waarom.
Verder zijn we ons bewust dat praten over een kind waar het kind bij is,
roddelen of lange privégesprekken voeren 'over de hoofden' van een kind,
allemaal zaken zijn die niet prettig zijn voor de sfeer en (dus) voor het kind.
Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen!
Door hierbij steeds weer stil te staan, dragen we bij aan een vriendelijke en
harmonieuze omgeving, dit klinkt misschien wat zweverig, maar we zorgen
voor andermans kinderen en dat willen we zo zorgvuldig mogelijk doen!
Verder niets zweverigs in het Bonte Huis Heemstede; onze grondhouding
is: iedereen maakt fouten en doet wel eens iets raars; lach erom!
Onze gevleugelde uitspraak: 'Foutjes zijn ok, daar zitten we niet mee!'
Dalai Lama:
"...In een vriendelijke sfeer opgroeien is de beste basis voor je leven....
2.5 Het dagritme
Er is bij ons een herkenbaar en vertrouwd dagritme dat al jaren zijn waarde
bewijst. Deze herkenbare, knusse rituelen zorgen voor houvast en zijn een
essentieel onderdeel van Het Bonte Huis.
Vandaar dat dit ritme en deze dagindeling ook door Het Bonte Huis
Heemstede overgenomen is.
Herhaling geeft het plezier van herkenning, stimuleert onbewust het
geheugen en geeft het kind een gevoel van veiligheid.
Herhaling versterkt ook de wil en het doorzettingsvermogen, en de
vreugde over het resultaat is dan ook veel groter.

2.5.1 Dagindeling het Bonte Huis Heemstede
08.00 - 09.00

09.15 - 10.00

kinderen worden gebracht, ouders mogen koffie /thee
pakken, vrij spel kinderen
fruit, maïswafels/crackers met beleg, thee, boekjes lezen,
toilet/ verschoonrondje

10.30 -11.15
vrij spel, activiteiten (bv yoga) muziek, voorlezen,
klauteren, spelletjes, daarna samen opruimen, jas / schoenen ritueel
11.30 - 12.15
12.30 uur
12.30-13.00

evt. ochtend - kinderen gaan naar huis

toilet /verschoonrondje, drinken, rauwkost, warme lunch,

13.00- 13.30

14.00

naar buiten

sommige kinderen gaan naar huis / anderen slapen of
rusten

Kinderen die hebben gerust mogen nu uit bed en rustig vrij
spelen binnen of naar buiten
15.30 uur

yoghurt met muesli, fruit, thee / water

16.00-17.00
17.00-18.00

naar buiten / vrij spel / activiteit

rauwkost/ dadel, thee, kinderen worden opgehaald

2.6 Eten en drinken
Alle voeding is zoveel mogelijk van biologische oorsprong en vegetarisch.
Tussen de middag eten we rauwkost als 'voorgerecht' en daarna een
warme lunch; (h) eerlijk eten voor de kinderen en medewerkers.
We bieden water, yoghurt en warme thee in kleine glaasjes aan, ook jonge
kindjes leren onder begeleiding hieruit drinken.
Voor de opvang hoeft er dus geen eten/ drinken meegegeven te worden.
Ook hebben we een moestuin; kinderen plukken, wassen en eten soms
direct van de grond, een prachtige ervaring voor ze.
De warme lunch is van cateringbedrijf Zin in Puur, http://www.zininpuur.nl

2.7 Aandacht voor gezondheid en milieu bij het Bonte Huis

- Water wordt niet gekookt in een plastic waterkoker, maar in een
waterkoker van glas, dit blijkt een gezonder alternatief.
- We eten en drinken ook niet van/uit plastic materialen, maar gebruiken
glazen kopjes en gewone borden, ook soms van bamboe.
- We verstrekken een zoveel mogelijk biologische, vegetarische warme
lunch, ook de andere voeding en traktaties zijn zonder toegevoegde
suikers.
Ook hebben we een moestuin; kinderen plukken, wassen en eten soms
direkt van de grond; een prachtige ervaring voor ze.

- Afval wordt zoveel mogelijk gescheiden, soms mogen de kinderen mee
het oud papier in de papierbak gooien, jong geleerd is oud gedaan.
2.8 Aandacht voor duurzaamheid en natuurbeleving
Bij het Bonte Huis Heemstede proberen we voor ieder aspect van het
bedrijf zoveel mogelijk in harmonie met natuur, eerlijkheid en
gelijkwaardigheid te handelen.
We nemen bijvoorbeeld groene energie af en hebben een
verzekeringsmaatschappij die niet in wapenhandel investeert.
We zien kinderopvang niet als verdienmodel, maar als een kans kinderen
iets extra's mee te geven, oa op gebied van natuurbeleving en creativiteit.
In de tuin wordt gespeeld, maar ook geproefd en de cavia's mogen gevoerd
en geaaid worden.
Het wordt een tuin waar de zintuigen aan bod komen:
Kijken: samen de natuur bewonderen, van insect tot slakkenspoor
Voelen: hoe voelt zand onder je voeten, of steentjes?
Proeven: kruiden en groente telen
Horen: luisteren naar de vogels, hoe klinkt harde wind?
Ruiken: welke bloemen ruiken lekker en hoe vind je de kruiden ruiken?

Er zijn bij ons laarsjes aanwezig: stampen in de plassen? Leuk!
We nemen de natuur graag mee naar binnen; verse bloemen en planten
bijvoorbeeld, of gevonden 'schatten' uit de natuur krijgen een mooie plek.
De seizoenen volgen we uiteraard buiten en binnen (etalage), we proberen
ons samen te verwonderen bij al het moois dat de natuur biedt.
Schoonmaakmiddelen zijn bij ons ECO, dus zonder belastende ingrediënten
voor het milieu.
Bij het verschonen gebruiken we afbreekbare babydoekjes.
Ook de luiers zijn biologisch afbreekbaar, met natuurlijke materialen en
zonder bv bleekmiddelen, waardoor er geen schadelijke stoffen door de
huid van je kind naar binnen dringen en ze makkelijk afbreekbaar zijn.
Knutselen met restmaterialen heet tegenwoordig 'upcyclen', de
restmaterialen halen we oa bij Mooizooi in Haarlem, een leuk bedrijf waar
ze zorgen dat materialen een tweede leven krijgen.
http://www.mooizooi.org
We geven dingen dus graag een tweede leven, denk aan zelf gezocht hout,
gevonden steentjes, kurken, eierdozen enz.

Wie weet wordt het in de toekomst mogelijk om op professionele manier
water op te vangen en daar bv de toiletten mee door te spoelen.
2.9 Inrichting en speelgoed
De groepsruimte is ruim en rustig.
Onnodige prikkels worden zoveel mogelijk geweerd en er is bewust
gekozen voor weinig voorgevormd, plastic speelmateriaal.
Hoe meer het kind een eigen invulling aan het spel en ook aan het
speelgoed kan geven, hoe meer zijn fantasie wakker wordt gemaakt.
We maken graag gebruik van natuurlijke materialen zoals hout, stof, zijde
en wol.
Houten speelgoed met ronde vormen, sluit daarom mooier aan dan plastic
speelgoed, dat koud aanvoelt en vaak fel gekleurd is.
Zo is er een houten speelhuisje met zijden doeken en planken, dat zo maar
in een winkel, hut of een boot omgetoverd kan worden.

Er is een grote bak met verschillende blokken die ook van alles willen
worden...
Verder zijn er een prachtige houten treinbaan, muziekinstrumenten en
verkleedkleren.
Er is een knus laag bankje om boekjes te kijken, met kussens te bouwen of
zomaar even lekker niets te doen.
Kinderen krijgen de mogelijkheid om te exploreren.
We bieden hen een uitdagende omgeving aan waarin hun nieuwsgierigheid
geprikkeld wordt en ze de mogelijkheid hebben om van alles te ontdekken.
Er is (binnen en buiten) voldoende spelmateriaal voor de verschillende
ontwikkelingsgebieden.
Een aangename, verzorgde omgeving zal het kind mede aanzetten tot
geconcentreerd werk of spel.
Rust en ordening zijn daarom belangrijke onderdelen bij ons.
Alles heeft zijn vaste plek en is overzichtelijk en netjes in kastjes of bakken
opgeborgen. Datgene wat een kind nodig heeft voor het spelen, staat
op kind hoogte.

'Een kind speelt niet om te leren, het leert doordat het speelt.’
We behandelen het materiaal met respect.
Kapot speelgoed wordt niet zomaar weggegooid, maar zorgvuldig
gerepareerd, liefst met de kinderen erbij. Wanneer speelgoed wordt
opgeknapt doen we dat met milieuvriendelijke produkten (bv Öko Tex
gecertificeerd).
Het liefst met natuurverf, zweet- en speeksel vast en zonder chemische
toevoegingen en dus volledig gifvrij.
Kortom Het bonte Huis biedt een rijke (stimu) leeromgeving, waarin je
kindje op veel gebieden wordt gemotiveerd zonder dat het schools wordt.

2.9.1 Emmi Pikler, kinderarts en pedagoog
' .....Zorg voor veel passief speelmateriaal. Actief speelmateriaal met
knopjes, geluid enz maakt kinderen passief. Passief speelmateriaal bv
houten lepels, bakjes met deksel, ringen, doekjes maakt kinderen actief...'
2.9.2 Reggio Emilia
'....Volwassenen moeten steeds naar mogelijkheden zoeken om de
omgeving zo in te richten dat kinderen gestimuleerd worden om tot nieuwe
ideeën te komen.
Hierbij let je op architectuur ( liefst kunnen de kinderen zoveel mogelijk de
buitenwereld zien) kleur van de meubels, wanden enz de werkmiddelen, de
lichtval zoals verschillende soorten belichting, en inrichting; atelier, kring,
beweegruimte, rustige werkplekken....'
2.9.3 Eigen speelgoed
Het jonge kind kan zijn eigendom nog moeilijk met anderen delen.
Kies je als ouder er toch voor speelgoed mee te geven, beperk het tot
maximaal twee dingen en hou rekening met de andere kleinere kinderen
dus geen speelgoed met losse, kleine of scherpe onderdelen.
2.10 Creativiteit

Creativiteit is een onderschat proces.
Iets creëren; iets scheppen is iets nieuws laten ontstaan, iets, dat er nog
niet was...!
Dat kan je alleen maar wanneer je dicht bij jezelf staat, en dat doet het
jonge kind. Een kind schept nog onbekommerd en vanzelfsprekend.

Een volwassene moet zijn best doen om weer in deze staat van bewustzijn
te komen. Creativiteit is dus voor het kind een heel waardevol proces waar
het zichzelf kan zijn en zich kan uiten op zijn heel eigen unieke manier.
Hiervoor willen wij het kind zoveel mogelijk de kans bieden, zodat de
creativiteit en de fantasie in het kind wakker wordt.
Want wanneer het in de kindertijd niet is aangeboden en geleerd, blijft in
het verdere leven meestal onderontwikkelt.
Wanneer een kind zichzelf kan beleven als iemand die iets nieuws creëert,
als iemand die een plan of idee kan hebben en dat kan uitvoeren, als
iemand die niet alleen maar reageert maar vooral ook ageert en initieert,
dan wordt de basis gelegd voor een gezond zelfvertrouwen en
zelfbewustzijn !
De uitingsvormen zijn oneindig; verf, papier, lijm, klei, water, zand, stenen,
noem maar op... ook in het vrije spel komt de creativiteit volop tot zijn
recht. Elke dag opnieuw staan we met verbazing te kijken naar de nieuwe
bedenksels van de kinderen.
We bieden hoogwaardig teken- en schildermateriaal, zo breng je kinderen
in contact met materiaal dat esthetisch en waardevol is.
Vaak is er een gezamenlijke activiteit zoals schilderen, verven, kleien,
plakken...of buiten naar hartenlust kliederen met zand en water.

Pablo Picasso:
''...Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once we
grow up...."
2.11 Ruzie
Zelfs onder optimale omstandigheden zijn ruzies niet te vermijden.
Het is goed kinderen de gelegenheid te geven om ook boze gevoelens te
laten zien, te verwerken en op te lossen.
Door deze uitingen komen zij weer met zichzelf in het reine.
Wel houden we uiteraard een oogje in het zeil en grijpen in als dit nodig is.
Het is heel belangrijk voor een Pedagogisch medewerker om zijn
gevoelsmatige aversie tegen agressie te overwinnen .
Vaak schrikken mensen van boosheid en agressie (bij kinderen) en dat is
niet zo gek.
Maar als pedagogisch medewerker zul je je hiervan bewust moeten zijn,
want wanneer je je door je eigen emoties van schrik of irritatie laat

meeslepen, of als je juist voor de situatie wegloopt en de scherpe kanten
ervan verdoezelt, kan je niet vanuit innerlijke rust reageren.
Voor je het weet sta je met eenzelfde stemverheffing een boos kind tot de
orde roepen.
Vanuit een luisterende, vragende houding kan de PM’er de kinderen vaak
zelf tot een oplossing laten komen.
Zo ervaren kinderen dat de belevingswereld van mensen kan verschillen, ze
leren zich voegen en dat je op een positieve manier kunt omgaan met
situaties en gevoelens.
Rustig omgaan met boosheid doen we als volgt:
We gaan op kindhoogte zitten, praten met een kind over datgene waar
hij/zij boos over werd, proberen het kind te helpen tot een oplossing te
komen.
Of we laten het kind even rustig worden op de bank, níet om te straffen,
want dan leert een kind dat boosheid niet goed is.
Maar juist door even te gaan zitten en af te koelen, kan een kind zich
herpakken en komt dan hopelijk tot een meer constructieve oplossing.
2.12 Overdracht van normen en waarden
Kinderen leren in de groep om te gaan met elkaar, elkaar te respecteren en
te helpen. En ze leren regels zoals ‘elkaar geen pijn doen’.
Deze waarden en normen brengen we over door het goede voorbeeld te
geven; Hoe reageer je op een ander, hoe zorg je voor een dier, plant en je
leefomgeving, hoe ga je om met je collega?
We geven de kinderen voorbeelden die het waard zijn om nagebootst te
worden en vermijden handelingen die we in het kind niet willen stimuleren.

Uit het inspectie rapport 2019 Het Bonte Huis Heemstede...
‘In het pedagogisch beleid staat beschreven dat 'kinderen in de groep leren
om om te gaan met elkaar, elkaar te respecteren en te helpen. En ze leren
regels zoals ‘elkaar geen pijn doen’.
Deze waarden en normen brengen we over door het goede voorbeeld te
geven; Hoe reageer je op een ander, hoe zorg je voor een dier?'.
In de praktijk is dit zichtbaar: de beroepskracht is vriendelijk, luistert, leeft
mee en troost. Op een rustige toon wordt uitleg gegeven wat de bedoeling
is: eerst opruimen en de jasjes aan en even op elkaar wachten voordat ze

naar buiten gaan. De beroepskracht geeft hierbij het goede voorbeeld door
mee te helpen en voorbeeldgedrag te laten zien. Als de tractor buiten nat is,
krijgt het kind een doekje zodat het kind de tractor droog kan maken. Als de
cavia's eten krijgen, hebben de kinderen geleerd dat ze rustig met de dieren
omgaan. De cavia's zijn gewend dat ze iets lekkers krijgen zodra de
kinderen naar buiten komen…

2.13 Sociale competentie
De sociale en emotionele ontwikkeling zijn niet los van elkaar te zien,
immers mede door contact met anderen ontwikkelen emoties zich.
Kenmerkend voor de sociale ontwikkeling van een kind is dat het zich in
toenemende mate zelfstandig kan bewegen in de omgeving en de
samenleving
waartoe het behoort.
Kinderen komen op ons kinderdagverblijf in contact met andere kinderen
en leren zo om te gaan met elkaar.
Zo leren ze spelenderwijs zelfstandig te worden en de gemeenschaps regels, zoals het leren van manieren en omgangsvormen.
Wij ondersteunen de kinderen in het contact en omgang met elkaar door:
zelf het goede voorbeeld te geven
• de kinderen sociale basisregels uit te leggen; wat wel en wat niet mag
• op de groep een sfeer te creëren waar alle kinderen zich thuis bij voelen
• gevoelens van het individuele kind zien en ze verwoorden naar andere
kinderen toe en naar het kind zelf
• de kinderen te begeleiden tijdens conflictsituaties. Daarbij kinderen
zoveel mogelijk helpen zelf de problemen op te lossen
• het spelen van kringspelletjes, het één op één werken en het eten
waardoor de kinderen leren om op hun beurt te wachten
• stimuleren om verschillende items te onderzoeken; om iets uit de kast te
pakken en ermee aan de gang te gaan of een kind aanmoedigen zich aan
te sluiten bij het spel van de anderen
• de kinderen zelfvertrouwen geven door ze zelf dingen te laten doen
zoals speelgoed opruimen na het spelen/elkaar helpen tijdens
gezamenlijke activiteiten
• de kinderen de leidster af en toe te laten helpen, bv bij het
tafel dekken/afwassen/koken/bakken/vegen.
• uitstapjes te maken met de kinderen waardoor hun belevingswereld
verruimd wordt bijvoorbeeld de natuur in, of naar een museum
•

Omgaan met het gedrag van het jonge kind
Bij ongewenst gedrag reageren we consequent maar zonder boosheid:
We maken contact met het kind, leggen uit welk gedrag we afkeuren en
waarom. We proberen het kind af te leiden of bieden het iets anders aan.
Als dit gedrag zich herhaalt grijpen we in, soms zetten we het kind even uit
de situatie, maar zonderen het niet totaal af. Vaak corrigeren de kinderen
elkaar onderling en lossen ze het zelf op.
Met kinderen die alleen maar toekijken, bij wie de wil geremd is, gaan we
samen iets doen, en trekken ons terug wanneer het kind zelf gaat spelen of
met andere kinderen contact maakt.
Kinderen die hun ideeën niet tot uiting kunnen brengen en bijvoorbeeld
maar doelloos rondjes rennen of het spel van anderen verstoren, geven we
een zinvolle taak.

In dit proces blijven we het kind positief volgen en prijzen het wanneer het
zich aan de (sociale) regels houdt.
Het kind voelt zich op deze wijze gezien en leert wat de bedoeling is.
Zo voorkomen we escalaties en is verder ingrijpen meestal niet nodig.
Kinderen in de nee-fase geven uiting aan hun eigen wil, maar hebben er
nog geen beheersing over: ze zeggen op van alles nee!
We omzeilen dit soort situaties door niet te vragen: 'Wil je je jas
aantrekken?" en vervolgens uit te leggen "Anders vat je kou", maar door de
jas te pakken met de woorden: 'We gaan naar buiten".
Als het kind protesteert, worden eerst de andere kinderen die staan te
trappelen om naar buiten te mogen, aangekleed, waarna de laatste als
vanzelf volgt.
Dit is een vorm van 'Non-verbaal opvoeden'. Door je leidende houding en
gezichtsuitdrukking laat je zien dat je het beste met het kind voor hebt, en
op dit moment is dat: de jas aandoen en naar buiten gaan.
Een kind kneden zodat het in een keurslijf past, willen we absoluut niet.
Een kind mag zichzelf zijn op zijn of haar eigen, mooie manier, met al zijn /
haar mooie eigen-aardigheden.

Een kind spreken we dus zeker aan wanneer het gedrag vertoont dat we
liever anders zien, maar onze grondhouding is dat hij / zij als persoontje ok
is.
Er is altijd een verschil tussen een kind en zijn/haar gedrag:
een kind kan zich soms vervelend gedragen, maar dat zegt niets over hem
of haar als mensje !
2.14 Competentie van het kind
Jonge kinderen willen dingen graag zelf doen.
Dat stimuleren wij door hen de ruimte te bieden zelf dingen te ontdekken
en hen de tijd te geven om dingen uit te proberen en oplossingen te vinden.
Op die manier ontwikkelt het kind zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.
Een kind met zelfvertrouwen is in staat om allerlei problemen adequaat
aan te pakken. Een kind wordt dan competent!
Elk kind doorloopt dezelfde fasen, maar niet elk kind doet dat in hetzelfde
tempo. De eerste fase is de zintuiglijke; daarna volgt de verstandelijke
ontwikkeling.
Wij willen de kinderen zo veel mogelijk stimuleren en begeleiden in
hun zelfstandigheids ontwikkeling.
Dit gebeurt uiteraard weer spelenderwijs, met aandacht voor de leeftijd en
persoonlijkheid van het individu.
Bijvoorbeeld door kinderen hun schoenen zelf proberen uit te laten trekken
en deze op te bergen, of elkaar te helpen met knoopjes dicht te doen

Voor een PM’er betekent dit juist het kind niet direct te helpen, maar het
kind het zelf te laten doen, óók als dit tijd kost; we kijken daarom niet
steeds op de klok, zo heeft iedereen lekker de tijd!
Kinderen mogen ook helpen met klusjes:
Washandjes opstapelen bijvoorbeeld, of de tafel dekken

In het vrije spel wordt de ondernemingszin van het jonge kind zichtbaar en
krijgen kinderen de kans hun sociale vermogens te oefenen; initiatief
nemen, staan voor je zaak, uitleggen wat je van plan bent, samenwerken,
overtuigen, elkaar ondersteunen, aanspreken op dingen.

Opvallend bij Het Bonte Huis is de schijnbare onafhankelijkheid van de
leidster op de groep. Het initiatief tot spel is gedelegeerd aan
de kindergroep.
Juist omdat de leidster zich wat op de achtergrond houdt ontstaan kansen
om te leren en te groeien.
'.. Kinderen hebben zo veel minder nodig dan we denken en kunnen zo veel
meer dan we verwachten..'

Geen Vroegschoolse educatie (VVE)
Kinderen die 'moeten leren' vertonen volgens diverse onderzoeken aan het
eind van groep 2 minder sociaal gedrag en minder eigen initiatief, dan
kinderen die volop hebben mogen spelen.
Het belang van vrij spel is dus groot en moet minimaal 35-45 minuten
duren om tot complex spel te komen. (Berkhout 2012)
Er is nl een groot verschil tussen lerend spelen en spelend leren.
Lerend spelen is plezierig en spontaan.
Het is vrij van regels van buitenaf, er is ook geen vooraf gesteld doel: het
spel ontwikkelt zich; de kinderen leren / handelen volgens een eigen intern
plan.
Spelend leren kent een vooraf gesteld doel:
wat de leidster aan het kind wil leren, het kind verzint dat niet zelf, maar
moet handelen:
'..Tot er ogen gaan steken
Zij zich met elkaar gaan meten
wie er recht heeft op macht
het speelse is verdwenen
wanneer resultaten worden verwacht
helaas alleen de winnaar lacht...'
(Gedicht van Wil Melker)

De focus ligt momenteel door de inspectie/ overheid te veel op 'opbrengst'
en 'doelen', terwijl de ontwikkelingswaarde van vrij spel volgens ons niet
voldoende wordt onderkend.
Er worden dingen verwacht die niet past bij de manier zoals jonge kinderen
leren. (Brouwers 2010) (Oenema-Mostert 2012)

Prof. Goorhuis raadt aan om 3 tot 4 maal per dag langere speelmomenten
in te voeren en dat niet op te knippen of te versnipperen met bijvoorbeeld
opdrachten of verplichte activiteiten.

We dringen kinderen daarom geen VVE op, maar hebben vertrouwen in het
algemeen pedagogische inzicht dat spel in afwisselende vormen zoals:
beweging, ontdekking, imitatie, muziek, taal, constructie, fantasie enz. de
motor is van de complete vroegkinderlijke ontwikkeling.
Volgens deze Prof. Sieneke Goorhuis-Brouwer moet VVE vervangen
worden door
Verwonderen, Verkennen & Experimenteren en daar zijn wij het mee eens!
Het vrije spel
Kinderen doen niets liever dan spelen!
Daarom is er bij ons alle tijd voor het vrije spel. Als het onderlinge spel op
gang komt houden we ons bewust op de achtergrond, laten de kinderen
hun fantasie uitleven en dragen niet steeds ideeën aan.
2.15 Veiligheid en geborgenheid
Kinderen moeten zichzelf kunnen zijn in Het Bonte Huis, pas dan kunnen ze
zich veilig en geborgen voelen en ontwikkelen.
Emotionele veiligheid ontstaat door positieve relaties en verbondenheid
tussen kinderen onderling, en tussen kinderen en de vaste pedagogisch
medewerkers .

De PM’ers zorgen voor gezelligheid en wederzijdse betrokkenheid.
Ze helpen kinderen goed samen te spelen en conflictjes zoveel als mogelijk
zelf op te lossen.

3. Wennen bij Het Bonte huis Heemstede
Het Bonte Huis is vaak de eerste plek waar je als ouder de zorg voor je kind
uit handen geeft aan een ander. Veel ouders moeten net als hun kind
wennen aan deze nieuwe, spannende situatie.
Daarom krijgen ouders vóór de eerste plaatsingsdag de kans om even
samen te komen wennen; de week voor de wen-dag kunnen jullie samen
een uurtje langskomen op de afgesproken dag en tijd.
We besteden veel zorg en aandacht aan ouder en kind om de wenperiode
aan beide zijden goed te laten verlopen!
Onze ervaring is dat het voor het kind het makkelijkste is, de wenperiode zo
kort mogelijk te houden. Met het ‘drie stappenplan’ kan je kind zijn plekje
snel in de groep vinden en kan jij het met een gerust hart achterlaten.

3.1 Driestappenplan
Wanneer er geen specifieke problemen met het kind zijn (zoals bijvoorbeeld
een geboortetrauma) proberen we het afscheid nemen kort te houden.
Stap 1: Het ’bezoekje’
Dit vindt plaats tijdens het kennismakingsgesprek met jou en je kind. Vaak
went je kind al een beetje tijdens dit gesprek door met andere kinderen te
gaan spelen en rond te kijken.
Stap 2: De eerste ‘wenochtend’
Je komt later dan de andere ouders (rond 8.45 - 9.00 uur) en je blijft tot de
laatste ouder weg is gegaan. We geven aan wat het beste moment is om te
gaan.
De eerste wendag duurt maximaal tot 12.00 uur.
Blijf wel mobiel bereikbaar voor het geval het kind eerder dan afgesproken
moet worden opgehaald. Wij zullen je via What'sapp informeren hoe het
gaat.
Even ontroostbaar zijn of in het verdriet blijven hangen zijn twee
verschillende dingen. Alleen in het laatste geval vragen we je je kind eerder
op te halen.
Stap 3: De tweede ’wenochtend’.
Je verlaat met de laatste ouder rond 9.15 uur het pand.
Meestal gaat het bij de derde keer al gewoon goed en kan je kind de hele
ochtend blijven (tot 12.30) Als je je kind hebt opgegeven voor hele
dagopvang kijken wij of je kind klaar is om daar al mee te beginnen.
Zo ja, laat zo'n dag voor je kind dan niet langer duren dan tot 17.00 uur.
Vergeet niet om tijdens de wenperiode een tas (met naam) mee te geven
met daarin een knuffel of speen en kleertjes om in te slapen. En vanwege
de vloer is het handig om antislip-sokken mee te geven, die op de opvang
mogen blijven.
3.2 Verlatingsangst
Tijdens de peuterleeftijd valt er veel te ontdekken en (b)lijkt de wereld erg
groot. Dit kan het kind angstig maken.
Belangrijk is de angst te onderkennen en te benoemen, maar niet te
benadrukken.

Het beste is het kind even op te pakken en te troosten – de angst dus
serieus te nemen – maar daarna het kind ook weer te laten gaan.
Hoe consequenter deze methode wordt toepast, hoe eerder het kind leert
de angst te overwinnen. Ook al is de ochtend nog zo leuk geweest, wees er
op voorbereid dat je kind bij het weerzien een ontlading van emoties kan
tonen: spontaan verdriet of boosheid bijvoorbeeld.
Het kan ook gebeuren dat je kind even helemaal geen contact met je wil
maken. Vergeet niet dat ook dit er gewoon bij hoort.

3.3 Onzekerheid ouders
Het verloop van de ‘wenperiode’ hangt ook een beetje af van de houding
van de ouder. Als je als ouder onzeker bent over het achterlaten van je kind
is de kans groter dat je kind meer moeite heeft met het afscheid nemen.
Bedenk - voordat je je kind brengt - waarom je deze keuze hebt gemaakt en
hou dit voor ogen bij het afscheid nemen.
Een kordate manier van afscheid nemen geeft duidelijkheid en maakt het
loslaten makkelijker. Soms is het voor je eigen geruststelling goed om
(ongezien!) om nog even naar binnen te kijken om te constateren dat alles
goed gaat.
Blijf niet met vragen of zorgen zitten. Volg je hart en neem gerust contact
op.
3.4 Tips en informatie
Bereid je kind op de peuteropvang voor. Ook al denk je dat je kind de inhoud
van je woorden nog niet begrijpt, de intentie en de bedoeling ervan komen
wel over. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: ‘Straks gaan wij naar Het Bonte Huis,
daar zijn ook nog andere kindjes en dan kun je lekker spelen, mama/papa
gaat dan even weg (boodschappen, werk) en komt je later weer ophalen.
Het wordt heel leuk.'
De eerste dag kun je beter niet met het hele gezin komen, dit maakt het
afscheid nemen alleen maar moeilijker. Een knuffel of speen helpt de
meeste kinderen vaak snel over het eerste verdriet heen.
Dit kan in een tasje worden meegegeven (liefst voorzien van de naam).
Neem duidelijk afscheid bijvoorbeeld door te zeggen:
'Nu ga ik. Straks kom ik je weer halen. Dikke kus’.
En verlaat dan het pand zonder groot zwaai-ritueel. Probeer het kind niet
af te leiden, dit werkt vaak averechts.

Aangezien de andere kinderen gewoon aan het spelen zijn, helpt de
natuurlijke nieuwsgierigheid van je kind hem/haar vaak over de eerste
drempel heen.
Gedurende de ochtend sturen we je uiteraard een what'sappje om te laten
weten hoe gaat.
Natuurlijk hebben we even tijd nodig om met elkaar een band op te
bouwen, maar meestal gaat het snel.
Mocht je kind nog wel huilend binnenkomen dan raden we aan het
afscheidsritueel al bij de voordeur af te ronden.
Soms is de overgang te groot en zijn kinderen emotioneel nog niet in staat
om te schakelen en nog even gezellig samen met de ouder binnen te blijven.
Als je kind geen zin heeft om naar Het Bonte Huis te gaan, laat je dan niet
direct ontmoedigen en leg de keuze niet bij je kind door bijvoorbeeld te
vragen: ’Wat wil jij …..’
Blijf je bewust van je rol als opvoeder en luister naar je eigen gevoel.
Als wij ook de indruk hebben dat je kind er écht nog niet aan toe is, laten we
je dat zo snel mogelijk weten.
Er geldt een wederzijdse opzeggingstermijn van een maand.
Het verloop van de ochtenden noteren we in ‘het boekje’ en je wordt op de
hoogte gehouden via What’sapp..
3.5 Familiemuur

Bij inschrijving vragen wij om één of meerdere gezinsfoto’s, waarvan we
een zwart-wit compositie maken. We zouden het leuk vinden als we een
paar gezinsfoto’s ontvangen voor de fotomuur, het liefst via de mail:
heemstede@hetbontehuis.nl.
Deze foto’s worden opgehangen aan onze familiemuur, zodat elk kind altijd
naar zijn geliefde familieleden kan kijken. Kinderen vinden dit erg leuk en er
ontstaan vaak leuke gesprekken tijdens het bekijken van de foto's.

4. Overdracht aan het einde van de dag
Je wilt als ouder natuurlijk graag weten hoe je kind het gehad heeft op de
opvang.
We houden je gedurende de dag op de hoogte met een foto en een
berichtje, maar we willen als pedagogisch medewerker niet de hele tijd op
een beeldscherm zitten, dus we beperken dit.
Aan het eind van de dag is er een gedegen overdracht en alle tijd om vragen
te stellen.
Vóór het brengen en na het ophalen ligt de verantwoording overigens weer
bij de ouders.

5. Mentorschap
Sinds 2018 hebben alle kinderen in de kinderopvang een eigen mentor.
Beroepskrachten krijgen daarmee een nieuwe rol. Mentoring is een éénop-één interactief proces waarbij de mentor de ontwikkeling van het kind
volgt en begeleidt.
Het is belangrijk dat beroepskrachten beseffen welke doelen worden
nagestreefd met het mentorschap. Deze doelen kunnen heel goed in
teamverband worden bedacht en uitgewerkt in een interactieve sessie.
Voorbeelden van duidelijke doelen zijn:
• ‘Kinderen helpen om een positief zelfbeeld over zichzelf te ontwikkelen’
en
• ‘Kinderen helpen om vriendschappen aan te gaan met andere kinderen’.

Informatie ouders
De Pm’ers laten de ouders mondeling weten wie de mentor van hun kind is,
en zullen periodiek de verkregen informatie, bijvoorbeeld na het maken van
een sociogram, mbt het mentorkind met de ouders bespreken.
Hechte band
Door de ‘eigen’ mentorkinderen is er meer ruimte voor de pm’er om een
paar kinderen echt goed te leren kennen. Hierdoor kunnen ze beter
inspringen op de behoeften van deze kinderen en zo ook zullen de kinderen
eerder contact zoeken met hun mentor.

Door een goede vertrouwensrelatie op te bouwen, zullen kinderen zich
(emotioneel) veilig voelen op Het Bonte Huis.

Door het mentorschap is voor ouders ook duidelijker tot wie ze zich kunnen
wenden wanneer ze zorgen of vragen hebben over hun kind. Omdat er
momenteel twee beroepskrachten werkzaam zijn bij Het Bonte Huis
Heemstede zijn de mentorkinderen verdeeld. Hierbij is het belangrijk dat de
mentor het kind wel voldoende meemaakt op de groep. Bij het
onderverdelen van de kinderen wordt daar rekening mee gehouden.
Ouders worden hierover geïnformeerd.

6. Observatie: Sociogram en formulier ‘Welbevinden’
Om het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen te volgen
en te registreren worden de kinderen dagelijks geobserveerd en
worden er aantekeningen gemaakt wanneer er iets speciaals, leuks
of minder leuks gebeurt (denk bv aan nieuwe stap in ontwikkeling,
of wanneer het kind veel conflicten heeft) Jaarlijks gaan we in Heemstede
oudergesprekken houden nav een observatieformulier Welbevinden.
In aanloop van het invullen van dit observatieformulier wordt op de groep
een week lang het Sociogram ingevuld.
Het Sociogram is een fijne methode om een overzicht te geven van het
sociale gedrag van alle kinderen op de groep; we noteren bv de interactie
tussen kinderen, of een kind veel alleen speelt en of het aansluiting vindt.
Tijdens de teamvergadering bespreken we de sociogrammen.
De sociogrammen worden ook in de groep opgehangen zodat ook de
ouders de sociale interactie van hun kind in de groep zien en in gesprek
kunnen gaan met de leidster.
Bij bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen, zullen we
uiteraard eerder een gesprek houden en indien nodig, de ouders
doorverwijzen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.

7. Ontwikkelingsproblemen
Een mentor signaleert (potentiële) ontwikkelingsproblemen: op deze
manier kan er door beroepskrachten en/of andere professionals van binnen
of buiten de kinderopvangorganisatie vroegtijdig en adequaat passende
(extra) ondersteuning worden geboden.
Dit doen we in eerste instantie door onze bevindingen te delen met de
ouders, zodat gekeken kan worden of onze mening gedeeld wordt.
Verwijzing naar bv een osteopaat, CJG of opvoedpoli zou hieruit voort
kunnen komen, eventueel met een overdracht van ons erbij, schriftelijk of
telefonisch.
Het komt ook wel voor dat kinderen tijdens hun verblijf bij ons door zo'n
instelling geobserveerd worden. Bovenstaande uiteraard allemaal na
toestemming van de ouders!

8. Overdracht naar de basisschool
Wanneer het kind ons kinderdagverblijf verlaat zullen we het formulier
Welbevinden met een overzicht van de ontwikkeling van het kind aan de
ouders overhandigen.
We raden je zeer aan om dit formulier als
overdracht aan de basisschool (en BSO) te
geven.
De leerkracht / medewerker van de BSO zijn op
deze manier op de hoogte van de vaardigheden
van het kind. Ook weten ze wie het kind heeft
begeleid op het kinderdagverblijf en kan er
eventueel een terugkoppeling plaatsvinden.
In bepaalde gevallen, zal er een warme overdracht (dus schriftelijk of
telefonisch) plaatsvinden vanuit Het Bonte Huis naar de basisschool.
Bijvoorbeeld bij een kind waarbij een specifieke benadering zal zorgen voor
een zachte landing op de basisschool.
Uiteraard vindt deze overdracht plaats met toestemming van de ouders.

9. Interne website
Op de interne website staat een actueel overzicht over het reilen en zeilen
van Het Bonte Huis Heemstede.
Hier vindt je alle specifieke informatie over opvoeding, projecten, foto’s,
oudercommissie en het beleid.
Ook zullen ouders daar wel eens gevraagd worden mee te denken over
nieuwe initiatieven en ontwikkelingen rond het kleine kind en
duurzaamheid. Als je ingeschreven bent ontvang je de link om de interne
site te kunnen bezoeken.

10. Verjaardagen

Als je de verjaardag van je kind wilt vieren, neem
dan van tevoren even contact op met de leidster, zij kan zien wanneer het
uitkomt.
Verjaardagen van kinderen die 2 worden vieren we zeer bescheiden, omdat
we vinden dat het wat veel is voor een kind van deze leeftijd.
Oh ja...traktaties graag zonder suiker!

11. Foto’s
Foto's en selfies zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven, toch
willen we zorgvuldig omgaan met het nemen van foto's van je kind.
Ervaring leert dat sommige kinderen door de camera in hun schulp kruipen
en zich geremd voelen. Wanneer er bij ons foto's worden gemaakt doen we
dit zo min mogelijk met onze privé telefoons en alleen met uitdrukkelijke
toestemming van de ouders.

12. Cavia's
In het buitenhok wonen onze cavias' die wij ook elke dag verzorgen en eten
geven.

Als je kind iets mee wil nemen voor de
dieren, kan dat: wortel en komkommer vinden ze erg lekker!
12.1 Tetanus
We willen de ouders van kinderen die geen DKTP inenting hebben gehad
(waaronder dus tetanus) vragen er op te letten en door te geven wanneer
een kind een wondje heeft.
Wij zijn dan extra waakzaam en hanteren eigen aanvullende richtlijnen
betreffende hygiëneregels.

13. Luiers
Luiers worden gratis verstrekt, de kinderen worden uiteraard regelmatig
verschoond.

14. Deuren
We vragen je als ouder altijd deuren en hekjes achter je dicht te doen.
Vermijd dat je kind deur of hekjes zelfstandig opendoet.

15. Keuken
De kinderen mogen voor hun eigen veiligheid niet in de keuken komen.
Daarom vragen wij ook aan jullie als ouders niet de keuken binnen te lopen,
ook niet om iets weg te zetten of iets weg te gooien.
Geef het gerust aan de Pedagogisch medewerker, dan zetten wij het voor je
in de keuken.

16. Tassen
In verband met de veiligheid van de kinderen mogen tassen niet
rondslingeren of op de grond worden achtergelaten.

17. Opvoedkundig klankbord
‘Opvoeden is werken, maar vooral werken aan jezelf’
Kinderen houden je een spiegel voor en raken je in je diepste wezen.
Deze confrontatie vraagt soms veel van jou als ouder. Daarom is het voor
ons belangrijk goed contact met ouders te onderhouden.
Zo weten we wat er thuis leeft en kunnen we je als ouder betrekken bij wat
we in de ontwikkeling van het kind waarnemen. Zo kunnen wij vanuit een
gedeeld perspectief naar je kind kijken.
Onze kleinschalige opvang biedt ouders bovendien een fijne
ontmoetingsplaats waar bijvoorbeeld 'sochtends wanneer je je kind brengt,
tijdens een kopje koffie ook opvoedingservaringen uitgewisseld kunnen
worden.
Op een Bonte Huis bieden we meer dan zorg voor je kind.
We staan altijd open voor vragen over opvoeding of signaleren indien
gewenst aandachtspunten voor preventief advies.
Voor pedagogisch en medisch advies staan we in contact met oa:
Bureau Ouder- en Kindzorg; antroposofisch consultatiebureau
Rineke Boerwinkel, jeugdarts
van Dam Huis
Prinsen Bolwerk 12, 2011 MB Haarlem
023 551 7848
www.kinderspreekuur.nl

We denken graag met je mee!

18. Ziek kind
Net als thuis, kunnen kinderen ook op de opvang ziek worden of zich
bezeren.
Hierover hebben we aantal afspraken gemaakt.
Wanneer je kind een onschuldige verkoudheid heeft, kun je haar /hem
gewoon
brengen.
Maar wanneer het kind echt ziek is, koorts heeft of zich ellendig voelt
kunnen we op de groep niet de zorg geven die het nodig heeft.
Bij besmettelijke ziekten volgen we de meest actuele richtlijnen van de
GGD.
Wanneer een kind gedurende de dag erg ziek wordt belt de PM’er de ouders
om te overleggen wat de beste oplossing is.

Als een kind naar idee van de
PM’er opgehaald moet worden, kunnen zij van de ouders verwachten dat zij
hier gehoor aan geven.

PM’ers hebben van elk kind een ingevulde Ouder-Kindkaart met
telefoonnummers, mocht er iets veranderen in je persoonlijke gegevens,
dan horen we dat graag.
Als je kind ziek is graag 'sochtends even doorgeven telefonisch of via
What's app.

19. Medicijngebruik
Indien je kind medicijnen nodig heeft kan dit in goed overleg met de PM’er
worden toegediend.
We zullen je in dit geval vragen een "verklaring medicijngebruik" in te
vullen.
Een ouder blijft zelf verantwoordelijk.
We geven kinderen geen paracetamol omdat er dan geen goede inschatting
gemaakt kan worden mbt hoe het werkelijk met een kind gaat.

20. Hoofdluis
Vanwege besmettingsgevaar voor de andere kinderen is het niet
toegestaan dat kinderen met hoofdluis naar het kinderdagverblijf worden
gebracht.
Wij rekenen erop dat ouders de PM’er informeren wanneer zij bij hun
kind hoofdluis geconstateerd hebben. PM’ers kunnen dan alert zijn op
hoofdluis bij andere kinderen en schoon maken (verkleedkleding wassen
bv)
Wanneer het kind behandeld is en het zeker is dat de hoofdluis verdwenen
is mag het kind weer komen.
Als tijdens aanwezigheid op het kinderdagverblijf hoofdluis bij een kind
wordt geconstateerd, worden ouders gebeld met het verzoek het kind op
te halen voor een luizenbehandeling.

21. Vaste Pedagogisch medewerkers bij Het Bonte Huis
Om een veilige basis te creëren voor de kinderen is het belangrijk dat er
vertrouwde gezichten op de groep aanwezig zijn.
Eigenaar Lucky staat het grootste gedeelte van de week zelf op de groep,
en heeft van 9 tot 14u vaste groepshulp ter ondersteuning op de groep.
Een dag in de week staat Aileen op de groep en daarnaast is in geval van
ziekte zij of Barbara Gerlach ook altijd beschikbaar, beiden zijn
gediplomeerd, in bezit van Verklaring omtrent goed gedrag en een EHBO
diploma.
In deze veilige situatie kunnen kinderen en de leidster een band met elkaar
opbouwen. Hiermee werken we aan sociaal emotionele veiligheid; de
basisbehoefte van elk kind!
De werkzaamheden van de groepshulp zijn:
- Het begeleiden van de kinderen tijdens activiteiten, handen wassen enz,
- Contact met ouders tijdens haal- brengmomenten.
- Licht huishoudelijke taken, bv afwas, vegen, dierverzorging, of een
boodschap doen.
De groepshulp en andere pedagogisch medewerkers volgen tijdens hun
werkzaamheden het beleid van Het Bonte Huis, zij zijn op de hoogte van de
huisregels, het pedagogisch beleid, en het veiligheids /gezondheidsbeleid.
Een groepshulp krijgt ook scholingskansen, bijvoorbeeld de mogelijkheid
van het halen van een EHBO diploma voor kinderen.
Er vinden periodiek begeleidingsgesprekken plaats waarin het
functioneren en lopende zaken aan de orde komen.
Ook groepshulpen zullen informatie betreffende de aanwezige kinderen,
ouders en medewerkers op het dagverblijf geheimhouden, tenzij we
toestemming geven voor het bekendmaken van de informatie.

De leidsters en vrijwilligers hebben een antroposofische opleiding of veel
‘feeling’ met de antroposofie.
Vaste medemerkers of invalkrachten beschikken over minimaal een
kindgericht MBO-diploma en een diploma EHBO voor het kleine kind,
uiteraard ook over een VOG (verklaring omtrent goed gedrag).

22. Deskundigheidsbevordering pedagogisch medewerkers
In de wet IKK (= innovatie kwaliteit kinderopvang) staat dat werknemers
zich moeten blijven scholen. Het is belangrijk dat we ons als pedagogisch
medewerkers blijven ontwikkelen en ik maak daar graag budget voor vrij.
Dat kunnen scholingen / cursussen zijn op divers gebied; bijvoorbeeld
inzicht opdoen over de breinontwikkeling van het jonge kind, of misschien
het bespelen van een instrument waar de kinderen van kunnen genieten.
We blijven kijken hoe we vorm kunnen geven aan scholing en zo te groeien
en onze deskundigheid bevorderen.
Naast deze deskundigheidsbevordering moeten Pedagogische
medewerkers zich ook laten coachen. Binnen de coaching sessies ontstaat
er tijdens een dialoog over de pedagogische aanpak vaak meer
bewustwording. Elke pedagogisch medewerker ontvangt jaarlijks een X
aantal uur aan individuele coaching, hiervoor geldt de regel dat elke
fulltimer (36 uur) 10 uur coaching ontvangt. Ook wordt het pedagogisch
beleid ieder jaar 50 uur onder de loep genomen.
Berekening aantal ft en uren
Lucky werkte het laatste kwartaal
van 2019 gemiddeld 40 uur per
week
Aileen werkte het laatste kwartaal
van 2019 gemiddeld 10 uur per
week

40:36

1,1 ft

10:36

0,3ft

1,4 ft x 10 = 14 uur coaching per
jaar
1 x 50 = 50 uur aan beleid per jaar
Coaches en beleidsmedewerkers van Het Bonte Huis Heemstede
Beleid: Malou Kloet
Coaching: Lucky van der Leen (coacht Aileen)
Coaching: Malou Kloet en Hester Boersma (coachen Lucky)

23. Veiligheid en hygiëne
Het Bonte Huis werkt volgens de richtlijnen vanuit het Landelijk Centrum
voor Hygiëne en Veiligheid die zijn opgesteld voor de kinderopvang.
Ieder jaar wordt er door de GGD gecontroleerd.
Het inspectierapport en het beleid over veiligheid en gezondheid en de
uitgevoerde risico inventarisatie liggen ter inzage op Het Bonte Huis.
Het Bonte Huis is verbouwd met inachtneming van de eisen van brandweer
en GGD.
Zo is er een (nood)uitgang, is er een ontruimingsplan, een rook- en
koolmonoxide melder en een brandblusapparaat.
Eenmaal per jaar wordt met de medewerkers en kinderen een
ontruimingsoefening gedaan. CEBUFA brandbeveiliging komt ieder jaar
controleren.
23.1 Risico-inventarisatie
Jaarlijks wordt van elke ruimte een risico-inventarisatie mbt veiligheid
gemaakt.
We gaan dan na welke mogelijke gevaren er voor een kind in een ruimte zijn
en maken afspraken met elkaar om de kans op ongelukjes te verkleinen.
In de opvang moet de fysieke veiligheid van de kinderen steeds worden
afgewogen tegen het recht op uitdaging.
Er mogen geen grote ongelukken gebeuren, maar kinderen moeten
klauteren en klimmen wel kunnen uitproberen.
We houden in alle opzichten rekening met de veiligheid van de kinderen.
Maar een ongeluk zit in een klein hoekje en is niet altijd te voorkomen.
Kinderen groeien door dingen te proberen en dan gaat het wel eens mis.
Soms blijkt klimmen of klauteren toch net iets lastiger dan gedacht.
Wij bieden een veilige omgeving waarin kinderen de ruimte krijgen zelf te
ontdekken wat ze wel en nog niet kunnen.
Nadat de nieuwe locatie Heemstede geopend is, zal na 3 maanden weer een
inventarisatie gemaakt worden en het beleid daar waar nodig wat
aangepast worden.

23.2 Persoonlijke hygiëne
Op Het Bonte Huis letten we op de persoonlijke hygiëne van de kinderen.
We leren ze hun handen te wassen nadat ze naar de wc zijn geweest en
voor het eten.
Jongens leren wij zittend te plassen. We leren ze goede hoest en
nieshygiëne aan, neuzen worden afgeveegd met tissues.
Alle afspraken omtrent hygiëne zijn vastgelegd in een protocol. Gedurende
de Coronacrisis houden we ons aan de richtlijnen van de RIVM.
Ook letten we uiteraard zelf ook op onze eigen verzorging en geven het
goede voorbeeld op gebied van hygiëne.
Bij Het Bonte Huis wordt de normaal gangbare huishoudelijke hygiëne
gehandhaafd, alle stoffen en de bank hoezen zijn wasbaar en de vloer is
goed te reinigen.
Pedagogisch medewerkers en een schoonmaker houden dagelijks de
ruimtes schoon. Het is dus schoon, maar er heerst geen ziekenhuis
steriliteit.
23.3 Vierogen-principe
Medewerkers in de kinderopvang mogen niet meer alleen op de groep
staan zonder dat een andere volwassene kan meekijken of meeluisteren.
De bedoeling van dit vier ogen/oren beleid is dat hiermee de veiligheid voor
kinderen in de opvang wordt vergroot.
Het Bonte Huis heeft gekozen om middels een camera invulling te geven
aan het vierogen-principe.
Gelet op de locatie (alles in principe binnen één ruimte) waren er geen
bouwkundige wijzigingen nodig.

We hebben een camera die 360 graden bereik heeft en deze hangt op een
plek waardoor ook de groepsruimte én de slaapruimte in beeld is,
aangezien daar geen deur is. De voorziening is overigens alleen maar
noodzakelijk wanneer er slechts één beroepskracht aanwezig is.
De apparatuur is permanent via een app bereikbaar, Barbara Gerlach en
een andere PM'er van Het Bonte Huis Haarlem kunnen inloggen en altijd
mee kijken / luisteren. De medewerkers zijn en ouders worden op de hoogte
gesteld van deze werkwijze.

De camerabeelden zullen niet (standaard) opgenomen worden, het doel is nl
dat de medewerker tijdens de werkzaamheden op ieder moment gezien
en/of gehoord kan worden en dit is het geval, dus is het doel behaald.
Hiermee voldoen we aan de eisen van het vierogen-principe.
Alle medewerkers hebben uiteraard een Verklaring Omtrent goed Gedrag
(VOG-verklaring).
23.4 Pauzebeleid en drie uurs afwijking
Pauzebeleid
Omdat er bij het Bonte Huis Heemstede op bijna alle dagen niet meer dan 8
kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar worden opgevangen, worden de
kinderen op bijna alle dagen door 1 pedagogisch medewerker opgevangen.
De pedagogisch medewerker verlaat de groep tijdens de opvangtijden niet
en neemt dus ook geen externe pauze.
Wel is er tussen 13:15 en 14:45 rusttijd in het Bonte Huis.
Tijdens dit rustmoment slapen de meeste kinderen, de andere kinderen
rusten ook even uit, op een bedje lezen zij bv een boekje.
Gedurende het rustmoment zal de pedagogisch medewerker ook even haar
rustmoment pakken van 45 minuten, zij verlaat de groep echter niet.
De groepshulp is op dat moment ook het aanspreekpunt voor de paar
kinderen die wakker zijn. De pedagogisch medewerker houdt een oogje in
het zeil en begeleidt de kinderen waar nodig.
De pedagogisch medewerker zal haar rustmoment eerder onderbreken als
dat nodig is (bijvoorbeeld als de kinderen eerder wakker worden).
Op de donderdag worden er bij Het Bonte Huis Heemstede 8 kinderen
opgevangen in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar.
Ook op donderdag is het tussen 13:15 en 14:45 rusttijd in het Bonte Huis
Heemstede. Op deze dag zijn er twee gediplomeerde pm-ers aanwezig op
de locatie. Er wordt op die dag wel extern pauze genomen tussen 13:1514:45. Elke pm-er neemt dan 45 minuten pauze.

Drie-uurs-regeling
In de kinderopvang bestaat de mogelijkheid om volgens de drie-uurs
regeling, drie uur per dag af te wijken van het landelijk vastgestelde
leidster-kindratio (https://www.1ratio.nl/bkr). Kinderopvangorganisaties
moeten aangeven tijdens welke uren er minder pedagogisch medewerkers
worden ingezet.
Echter, omdat er bij Het Bonte Huis Heemstede soms 8 kinderen in de
leeftijd van 1,5 tot 4 jaar worden opgevangen, maakt Het Bonte Huis soms
gebruik van deze regeling. In het schema hieronder kunt u lezen op welke
dagen en tijden er mogelijk kan worden afgeweken van het leidsterkindratio. Op de overige dagen en tijden wordt er momenteel niet
afgeweken van het leidster-kindratio.

Morgen
Middag

Maandag
X
X

Dinsdag
X
X

Avond

X

X

Woensdag Donderdag
X
8:00-9:00
X
13:1514:45
X
17:0018:00

Vrijdag
X
X
X

23.5 Achterwacht

Aangezien er in Heemstede de meeste tijd 1 pedagogisch medewerker
aanwezig is, dient er altijd een achterwacht beschikbaar te zijn, die in geval
van nood binnen 15 minuten op de locatie aanwezig kan zijn. De
achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de opvangtijden. Deze
personen weten welke dagen ze beschikbaar moeten zijn en hun
telefoonnummer staat duidelijk zichtbaar genoteerd in de agenda.
Achterwacht in geval van calamiteiten zijn:
1. Kaspalon Antoinet
(overkant)
2. Roedie Peters
3. Barbara Gerlach

Zandvoortselaan 62

023 529 58 90

Hoofmanstraat 38
v.d.Vinnestraat 15z

06 205 705 23
06 105 934 70

Zij kunnen in geval van nood snel op de locatie zijn. Het telefoonnummer
van degene die achterwacht is, staat duidelijk genoteerd in de agenda.
23.6 Handelen bij ongelukken
Wanneer er een ongeluk gebeurt met een kind, wordt er zo snel mogelijk
medische hulpverleend. Iedereen bij het Bonte Huis heeft een EHBOdiploma gericht op het jonge kind.
Het kan gebeuren dat hulp ingeroepen moet worden, dit kan betekenen dat
iemand van het personeel naar de eerste hulp rijdt, dat er een ambulance
gebeld wordt of dat ouders gevraagd worden het kind op te halen en langs
te gaan bij de eerste hulp of de huisarts.
In geval van nood, of voor medisch advies kunnen we contact opnemen
met huisartspraktijk Bakker en Pattiselanni, Zandvoorterweg 71A in
Aerdenhout, deze zitten 900 m bij ons vandaan.
Ouders worden uiteraard zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de
situatie.

24. Verzekering
We hebben een speciale bedrijfsverzekering voor kinderdagverblijven met
uitgebreide aansprakelijkheid afgesloten.
Desalniettemin dienen ouders zelf een WA- verzekering voor het kind te
hebben.
Het Bonte Huis Heemstede is niet aansprakelijk voor vermissing,
beschadiging en/of diefstal van eigendommen van ouders en kinderen.

25. Vakantie
Over het algemeen past Het Bonte Huis zich aan de school-vakanties aan.
(3 weken gesloten i.d. zomervakantie, 1 week meivakantie, 1 week tussen
kerst en oud & nieuw in totaal 5 weken vakantie)

26. Afwezigheid/ ruilen/ inhalen/ extra dag
Bij ziekte of afwezigheid van je kindje wordt de mogelijkheid geboden om in
te halen (liefst binnen een maand en mits er plaats is).

Afwezigheid door ziekte of vakantie wordt doorberekend, maar bij
langdurige ziekte (v.a. 3 weken) zullen wij vanzelfsprekend een andere
oplossing zoeken.
Wanneer je kind buiten de vakantieperiode van Het Bonte Huis zelf met
vakantie gaat of ziek is, kan deze dag ingehaald worden binnen een maand,
mits de groepssamenstelling het toelaat. Bij Het Bonte Huis is ook het
mogelijk om een extra (halve) dag af te nemen. Dit kan alleen plaatsvinden
als dit van tevoren is overlegd en goedgekeurd door de leidinggevende, het
beroepskracht-kind-ratio dit toelaat en de maximale groepsgrootte niet
wordt overschreden.

27. Klachten en geschillencommissie
Hoewel we ons uiterste best doen een helder en zorgvuldig beleid te
voeren ten aanzien van veiligheid en gezondheid, kan het altijd voorkomen
dat een medewerker of ouder een klacht heeft. Een klacht kan betrekking
hebben op een gedraging van de houder of medewerker of de klacht kan
betrekking hebben op de overeenkomst. Voor het indienen van een klacht
verwijzen wij u naar ons klachtenreglement. Deze staat op de webpagina
geplaatst onder het kopje klachten en geschillen.

28. Facturatie
Betaling geschiedt na afloop van de maand van opvang via een factuur.
Vanaf de eerste wen-dag wordt de opvang berekend, maar wanneer het
kind halve dagen went, wordt uiteraard ook maar een halve dag in rekening
gebracht.
Begint het kind midden in de maand, berekenen we de losse dagen. (zo ook
afscheidsmaand )
Aan het begin van het nieuwe jaar ontvang je een jaaropgave.
28.1 Vergoeding overheid
Het Bonte Huis Heemstede is officieel geregistreerd bij de gemeente
Heemstede en voldoet aan de wettelijke eisen. Daarom heb je mogelijk
recht op kinderopvangtoeslag vanuit de overheid.
Landelijk Register Kinderopvang: 775641133

Als je werk of studie combineert met de zorg aan je kind(eren) kun je van de
overheid een vergoeding aanvragen. Op de website van de
Belastingdienst Toeslagen vind je informatie over het aanvragen, de
hoogte van de kinderopvangtoeslag en of je ervoor in aanmerking komt.

29. Oudercommissie
Een oudercommissie fungeert als klankbord en overlegt regelmatig met de
directie.
Een oudercommissie kan de directie gevraagd en ongevraagd adviseren
over het beleid maar ook over de dagelijkse gang van zaken, met als doel
een goed, veilig en verantwoord kindercentrum te bewerkstelligen.
De oudercommissie vertegenwoordigt de ouders, is een aanspreekpunt
voor de ouders en namens de ouders buigen de leden van de
oudercommissie zich over tal van grote maar ook kleine zaken.

Momenteel bestaat de oudercommissie uit:
Sjoukje Benneker (moeder van Milou)
Marielle Peerenboom (moeder van Noi)
Sarah Sijses (moeder van Soetam)

30. Inschrijven/ plaatsing veranderen/ opzeggen
Ben je enthousiast en wil je je kind inschrijven, leuk!
Maak dan gebruik van het inschrijfformulier via de site,
want de inschrijving geldt wanneer zowel het inschrijfformulier als het
In Het bonte Huis is het mogelijk een dag te ruilen of een dag(deel) extra af
te nemen. Je kunt bij ons kiezen voor halve en hele dagopvang!
30.1 Voorrangsbeleid
Broers of zussen die al op de opvang zijn en kindjes van een andere locatie
van Het bonte Huis, krijgen voorrang op plaatsing. Daarna bepaalt de
datum van ontvangst van de aanmelding de volgorde van mogelijke
inschrijving.
30.2 Opzeggen
Er is een wederzijdse opzegtermijn van een maand. Graag 10 dagen voor
afloop van de laatste maand opzeggen.

Vanaf het begin van de opvang heb je een maand de tijd om te kijken of Het
Bonte Huis Heemstede voor jou en voor je kind de juiste keuze is. De
wachtlijst wordt op datum van inschrijving afgehandeld. Zodra er plaats is
ontvang je natuurlijk bericht.

31. Afscheid
Bij het afscheid van het Het Bonte Huis krijgt een kind een verzamelboek
met aantekeningen, verhalen, versjes, foto's en eigen werkjes mee naar
huis.

32. Nawoord
....Je kindje op het Bonte Huis in het kort:
Huiselijk. Geborgenheid. Rust. Eenvoud. Liefdevol. Duurzaam.
Vertouwde dagindeling. Gezellige rituelen. Respect voor elkaar en de
spullen.
Zachte poppen. Houten speelgoed. Natuurlijke materialen. Biologisch.
Vaste gezichten. Sensitieve benadering. Oog voor fase en behoefte.
Veilige hechting. Weerbaar. Vriendschap. Rijping. Exploreren !

Het Bonte huis is niet alleen een waardevolle plek voor kinderen,
maar ook een heerlijke plek om te werken!

