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Bijlage:
Locatiegebonden kenmerken locatie Kindcentrum Gemonde
KC Gemonde bestaat uit 1 verticale groep van maximaal 12 kinderen dagopvang (0-4 jaar)
en 1 groep peuterarrangement van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar.
Samenwerking tussen groepen
Indien er te weinig kinderen aanwezig zijn om samenspel in de sociale context te kunnen
garanderen kunnen de stamgroepen worden samengevoegd. Van iedere stamgroep is een
pedagogisch medewerker aanwezig. Ouders tekenen voor akkoord met deze werkwijze op
het contract.
Vierogenprincipe
In de wet Kinderopvang is vastgelegd dat bij dagopvang van kinderen van 0 tot 4 jaar, een
beroepskracht of beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten
terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. Deze maatregel wordt
het vierogenprincipe genoemd. Binnen ’t Beertjeshuis wordt het vierogenprincipe op
verschillende manieren vorm gegeven:
 Er is bij voorkeur meer dan één medewerker (pedagogisch medewerkers,
schoolmedewerkers etc.) aanwezig op de locatie. Daarnaast vergroot de inzet van
stagiaires, en het in- en uitlopen van ouders tijdens haal- en brengtijden de
aanwezigheid van ogen en oren.
 Pedagogisch medewerkers gaan altijd met z’n tweeën (of meer) op stap met de
kinderen. Op minder druk bezette dagen is het voor de pedagogisch medewerkers
niet altijd mogelijk om met z’n tweeën op stap te gaan met de kinderen. Daarom
zullen zij altijd aan een naaste collega melden waar zij naar toe gaan.
 Pedagogisch medewerkers en schoolmedewerkers lopen regelmatig elkaars
groepsruimte binnen zonder kloppen. De leidinggevende komt regelmatig binnen in
de groepsruimtes.
 Nieuwe medewerkers mogen pas gaan werken op het moment dat de VOG binnen
is.
 De verschoonruimte, die per geschakelde groep aanwezig is, is altijd zichtbaar en de
deuren van de verschoonruimte zijn altijd geopend.
 Er zijn babyfoons aanwezig in de slaapkamer.
 Alle groepen hebben glas in de deuren, en hebben ramen waardoor er zicht is op alle
groepen.
 De slaapruimte bevindt zich direct grenzend aan de groepen, als een medewerker de
slaapruimte ingaat, blijft de deur altijd open.
 Tijdens vakantieperiodes worden de kinderen opgevangen op met ouders
afgesproken dagen zodat voldaan kan worden aan het vierogenprincipe of conform
afspraken op locatie De Ellips als tweede stamgroepruimte.

Achterwachtregeling
Op de locatie Ellips zijn meerdere groepen en meerdere pedagogisch medewerkers in het
pand aanwezig. Na een telefoontje kan direct een persoon de oproep beantwoorden en is er
binnen 10 minuten iemand aanwezig.
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Het kindcentrum
Op locatie Gemonde werken we samen met basisschool Sint Lambertus en BSO De
Bolderburen. Deze samenwerking bestaat uit verschillende momenten waarop de kinderen
van dagopvang en peuterarrangement samen zijn met kinderen uit de basisschool.
Zo vieren we gezamenlijk kerst en Sinterklaas. Eenmaal per maand gaan de oudste peuters
met een pedagogisch medewerker in de kleuterklas meespelen. We zorgen ervoor dat de
peuters alle kleuterjuffen, kleuterklassen en kleuters hebben ontmoet. We verlagen hiermee
de stap om naar de kleuterklas te gaan als kinderen 4 jaar worden. Ook zijn er dergelijke
samenspelmomenten met de BSO, zodat ook die stap zo gemakkelijk mogelijk wordt
gemaakt.
De kinderen van het peuterarrangement en de dagopvang maken gebruik van de gymzaal
van de school als deze niet in gebruik is door de school.
Er is een zorgstructuur opgesteld binnen het kindcentrum waarin beschreven is hoe we
omgaan met kinderen met zorg, en hoe we de warme overdracht hebben ingeregeld. Deze
structuur is beschreven in het informatie/schoolboekje van het kindcentrum.

