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Vierogenprincipe: invulling per locatie
Met ingang van 1 juli 2013 moeten alle kinderopvangorganisaties in
Nederland voldoen aan het zogenaamde vierogenprincipe.

Het vierogenprincipe betekent dat altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren op de groep
ten behoeve van de veiligheid van de kinderen die verzorgd worden door pedagogisch medewerkers,
uitgaande van onderstaande vertrekpunten:
-

de kinderopvangorganisatie dient bij de invulling van het vierogenprincipe rekening te houden
met de voorspelbaarheid, mogelijkheid en frequentie waarin een pm-er alleen op de groep of
op de locatie is
De uitvoering van het vierogenprincipe moet pedagogisch verantwoord en bedrijfseconomisch
haalbaar zijn
De wijze waarop organisatiebreed invulling wordt gegeven aan het vierogen principe is
opgenomen in het pedagogisch beleidsplan
Ouders en oudercommissies worden jaarlijks geïnformeerd over de invulling van het
vierogenprincipe op hun locatie.

De wijze waarop door FloreoKids per locatie invulling wordt gegeven aan het vierogenprincipe, is
opgenomen in de pedagogische werkplannen en is in dit document op de website te lezen.

Brede school Ter Does (Bonte Koe, Barg en Blokhut)
Op de locatie werken elke dag minstens twee pm-ers. De ruimte tussen de lokalen van FloreoKids
heeft een deur en is veel glas. Zo is er toezicht op de groepsruimtes onderling.
Bouwtechnisch
Brede school Ter Does bestaat uit RK basisschool Ter Does, een bibliotheek en FloreoKids.
Het pand bevat veel ramen van veiligheidsglas. De activiteiten vinden plaats in de groepsruimtes.
Kinderen vanaf 7 jaar mogen zelfstandig buiten het lokaal in de aula spelen. We houden toezicht op
kinderen die naar het plein van basisschool Ter Does gaan.

De Brink KDV en BSO
Bouwtechnisch
de hal, groepsruimten, keuken en verschoonruimtes bestaan uit veel glas, waardoor er altijd
goed zicht is op elkaars groeps- en verschoonruimtes.
de slaapkamers zijn voorzien van deuren met glas waardoor er vanuit de groepsruimte in
slaapkamers gekeken kan worden.
de keuken en verschoonruimte worden per twee groepen gedeeld en zijn aan beide zijden
voorzien van deuren met glas wat het mogelijk maakt dat pedagogisch medewerkers contact
met- en zicht op elkaar hebben.
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Dagindeling
openen voor de baby, peuter en verticale groepen gebeurt in de centrale hal.
(I.v.m. corona is dit tijdelijk niet van toepassing. Om het contact en het besmettingsgevaar tot
het minimum te beperken voegen groepen in de ochtend niet samen in de hal)
vanaf 8.00 uur gaan de kinderen en leiding naar de eigen groep, maar is er intensieve
samenwerking met de koppelgroep(Konijnen/Eekhoorns, Egels/Vossen, Muizen/Uilen)
waardoor er regelmatig iemand binnenloopt.
tijdens pauzetijden staan pedagogisch medewerkers maximaal 45 min alleen, maar blijft er
samenwerking tussen de koppelgroepen. Er loopt regelmatig iemand binnen en is er onderling
contact.
aan het einde van de dag vanaf 17.15 tot 17.45 uur staan de medewerkers alleen maar is er
een intensieve samenwerking met de koppelgroepen. Na 17.45 uur worden baby’s
opgevangen in de groepsruimte van de Konijnen, welke grenst aan de centrale hal. Er is direct
zicht vanuit de hal en het lokaal van De Uilen op de groepsruimte van de Konijnen. De peuters
sluiten af op 1 van de groepen. De Egels zijn zichtbaar vanuit De Konijnen en de hal en De
Vossen vanuit de verticale groepen. De verticale groepen sluiten af op de hal voor hun
groepen, dit ligt in het zicht van de peutergroepen. Als het kind aantal het toelaat sluiten de
peuters en verticalen samen af in de gezamenlijke hal. Met mooi weer sluiten alle groepen
samen op het baby-en verticale plein af. Deze grenzen naast elkaar en is er veel contact. Soms
komt het voor dat de peutergroepen op hun eigen buitenplein blijven. Dit kan alleen als de
NSO ook buiten op het aangrenzende plein afsluit of zij binnen in het Grutto lokaal afsluit.
Vanuit dat lokaal is er zicht op het peuterplein.
voor alle groepen geldt dat tijdens haal- en brengmomenten er regelmatig ouders
binnenlopen
(I.v.m. corona komen ouders momenteel niet in het pand. De overdracht vindt plaats bij de
buitendeur van de groepen)
verschoonrondes en hulp bij toiletgebruik gebeurt waar mogelijk binnen vaste dagritmes en/of
melden collega’s aan elkaar een kind te helpen en/of te verschonen.
tijdens toilet gebruik van de kinderen wordt er zicht gehouden op het kind waar toiletten
alleen gescheiden worden door een kort laag wandje.
Binnen de Brink BSO is er altijd wel iemand aanwezig. Overal is glas in de deuren en de ruimtes
hebben grote ramen.
Op alle dagen in de week zijn er meerdere pm-ers in het pand en wordt er gezamenlijk afgesloten om
18.30 uur.

Buitenhof
PSZ
Op het Buitenhof wordt deze veiligheid gewaarborgd door op de locatie elke dag met minstens twee
pm-ers te werken op de peuterspeelzaal.
VSO
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag werkt de pm-er alleen tussen 7.00 – 8.30 uur. Op
woensdagochtend wordt er op het Buitenhof geen VSO georganiseerd. De kinderen kunnen op deze
dagen terecht op locatie de Duikboot (Kindcentrum Voorhof).
Hoe borgen wij dat er op maandag met twee paar ogen gekeken wordt:
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Tussen 7.00 en 8.00 uur lopen steeds ouders binnen om hun kind naar de VSO te brengen.
Tussen 8.00 en 8.15 uur zijn er twee collega’s van de peuterspeelzaal aanwezig in het pand.
Het locatiehoofd is volledig uit geroosterd van groepswerk en verdeelt haar contracturen over
de locaties waar zij verantwoordelijk voor is. Op deze manier is zij ook een extra paar ogen.
Wij stimuleren een open, professioneel werkklimaat waarbij de drempel om elkaar op
bepaalde gedragingen aan te spreken zo laag mogelijk is. Leidinggevenden stimuleren dit bij
de teams tijdens overleggen en in de wandelgangen.
Het pand en speelplein liggen aan een doorgaande weg en wordt gedeeld met andere
dienstverleners. De vele ramen en deuren in het pand zijn grotendeels van glas.
Het lokaal van de 8+ers is niet toegankelijk voor de jongere kinderen.
Kinderen mogen niet in de keuken komen en mogen niet zonder toestemming van het plein
af.

De opvang vindt in de grote hal plaats. De kinderen spelen en ontbijten hier samen met de pm-er en
lopen veelal gezamenlijk en onder toezicht van de pm-er naar school of worden naar de taxi begeleid.
BSO
Per 10 kinderen is er één pm-er aanwezig op de groep.
De deuren van de groepsruimtes staan veelal open. Activiteiten vinden tegelijkertijd plaats in alle
groepsruimtes en de centrale hal. Kinderen lopen dus veel heen en weer tussen de ruimtes.
De dag eindigt een half uur voor sluiten in centrale hal, altijd met twee pm-ers. Voor die tijd zijn de
andere ruimtes nog beschikbaar. De pm-ers lopen rond of nemen een vaste plek in, in een van de
lokalen. Kinderen gaan zelfstandig naar het toilet.
Er is ondanks de vrijheid in gebruik van de vele ruimtes altijd toezicht, ook buiten. De pm-ers hanteren
een rooster om op alle plekken ‘ogen’ te hebben. Voor de kinderen t/m 7 jaar is het alleen toegestaan
om op het kleine plein te spelen onder toezicht van een pm-er.

Diakonijntje
Diakonijntje is een locatie met veel transparante ruimtes. Zo hebben de groepsruimtes glazen
schuifdeuren naar de tuin, de slaapkamers zijn voorzien van een raam, de verschoningsruimte tussen
de Stampertjes en de Hangoren is voorzien van grote ramen waardoor er contact blijft naar de
groepsruimtes. Hierdoor is er veel zicht op elkaar gedurende de gehele dag. Ook de centrale hal en de
deur naar deze ruimte zijn voorzien van grote ramen.
Diakonijntje is geopend vanaf 7.00 uur. De Dwergkonijntjes beginnen (over het algemeen) om 7.00 uur
op hun eigen groep. In de speelhal worden de kinderen van de Stampertjes en de Hangoren om 7.00
uur opgevangen door 1 of 2 pm-ers. Dit is afhankelijk van de kindplaatsbezetting.
In de deuren van de slaapkamers zitten ramen. Op de slaapkamers van de Dwergkonijntjes en de
Stampertjes zijn babyfoons aanwezig.
Er wordt 1 á 2 keer per dag buiten gespeeld. In de tuin is er altijd door minimaal 1 pm-er toezicht bij
het buitenspelen. Zij is door de glazen schuifdeuren ook goed te zien en te horen (ramen open/op een
kier) door de andere pm-ers.
Bij uitstapjes naar bijv. het bos of de treinen gaan er altijd twee pm-ers mee afhankelijk van ratio kindleidster.
Stagiaires staan een aantal dagen in de week gedurende de schoolweken boventallig op de groep en
zijn als extra paar ogen aanwezig.
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Pauzetijd: tijdens de middagpauze staat een pm-er alleen op de groep. Er loopt regelmatig iemand
binnen en er is contact met collega’s.
Het locatiehoofd is meerdere dagdelen per week aanwezig. Haar kantoor is voorzien van een groot
raam en is aangrenzend aan de tuin. Zij ziet wie er binnenkomt en weggaat en heeft zicht op de tuin.
Er is een schuifdeur tussen de Stampertjes en de Hangoren. Deze staat, indien het kind aantal en het
dagritme die toelaat, soms open.

KDV Dromenland
Op kinderdagverblijf Dromenland borgen wij de veiligheid van de kinderen op vele
manieren. Een manier is het handhaven van het vierogenprincipe. Dit principe zegt dat iemand moet
kunnen meekijken of meeluisteren op de groep, wanneer een Pm-er alleen op de groep staat. Iedere
locatie heeft zijn eigen, op maat gemaakte invulling aan het vierogenprincipe gegeven. Aan het begin
en eind van de dag worden de stamgroepen samengevoegd. Aan de randen van de dag zijn er minder
kinderen op de groepen , waardoor het mogelijk is alle kinderen op een groep op te vangen en zo te
voorkomen dat pm-ers alleen staan. Op dagen waarop er een lage bezetting is worden groepen
samengevoegd. De pm-ers kunnen elkaar ondersteunen en hoeven niet alleen op een groep te staan.
Stagiaires worden indien aanwezig boventallig ingezet op de groepen en werken als extra paar ogen.
Het locatiehoofd verdeelt haar uren over de locaties waar zij verantwoordelijk voor is. Ook zij is een
extra paar ogen wanneer aanwezig. Om transparantie ook letterlijk te bevorderen beplakken wij glas in
deuren en ramen niet Wij stimuleren een open, professioneel werkklimaat waarbij de drempel om elkaar
op bepaalde gedragingen aan te spreken zo laag mogelijk is. Het locatiehoofd stimuleert dit bij de
teams tijdens overleggen en in de wandelgangen.

De Duikboot
Bij De Duikboot zijn er op alle groepen, meerdere pm’ers aanwezig. Per 10 kinderen, is er één pm’er
aanwezig op de groep.
PSZ
Op de Spetters wordt deze veiligheid gewaarborgd door op de locatie elke dag met minstens twee
pm-ers te werken op de peuterspeelzaal.
BSO
Hoe borgen wij dat er met dan tweeogen gekeken wordt:
 Onze locatie De Duikboot bevindt zich in basisschool De Regenboog. Hier zijn altijd wel
medewerkers aanwezig, die dienen als een extra paar ogen;
 Bij de bso hanteren we op bepaalde dagen een open deuren beleid tussen de twee groepen.
Op die manier zijn er op beide groepen, altijd extra paar ogen aanwezig;
 Wij hebben stagiaires in dienst. Deze medewerkers in opleiding worden boventallig ingezet op
de groepen en werken als een extra paar ogen;
 Het locatiehoofd is volledig uit geroosterd van groepswerk en verdeelt haar contracturen over
de locaties waar zij verantwoordelijk voor is. Op deze manier is zij ook een extra paar ogen; en
 Wij stimuleren een open, professioneel werkklimaat, waarbij de drempel om elkaar op
bepaalde gedragingen aan te spreken, zo laag mogelijk is. Leidinggevenden stimuleren dit bij
de teams tijdens overleggen en in de wandelgangen.
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BSO Het Gebouw
BSO Het Gebouw zit op de 2e verdieping in een groot gebouw. In het gebouw is er altijd wel iemand
aanwezig. Overal is glas in de deuren en de ruimtes hebben grote ramen.
Op 5 dagen in de week wordt er met 2 pm-ers gewerkt en ook gezamenlijk afgesloten om 18.30 uur.

Brede school Hoftuyn
Bouwtechnisch:
De Hoftuyn is een brede school en bestaat uit de PWA school, de Leeuwerik school, een sportzaal en
FloreoKids. Deze 3 gebouwen zijn met elkaar verbonden door middel van loopbruggen. Het middelste
gebouw is een sportzaal waar school en buitenstaanders gebruik van mogen maken. Het gebouw
vooraan de weg is de Leeuwerik school.
De voorschoolse opvang, peuteropvang, VE peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang worden in het
gebouw waar de PWA school in zit, opgevangen.
Voorschoolse opvang:
De voorschoolse opvang start elke schooldag met twee of drie pedagogisch medewerkers, met
uitzondering van de woensdag.
Op woensdag werkt er één PM’er en hierbij wordt er gebruik gemaakt van de achterwachtregeling
zoals beschreven in het protocol ‘’2.5 werkinstructie achterwacht’’.
Wanneer een pm-er iemand nodig heeft op locatie i.v.m. een calamiteit belt zij het locatiehoofd of het
vervangend locatiehoofd. Op iedere groep hangt een overzicht van de telefoonnummers. Vanwege de
transparante ruimtes en de ouders en/of leerkrachten die in het gebouw zijn, waarborgen wij op
woensdag ook het vierogen principe.
Naschoolse opvang:
De pm-ers van de naschoolse opvang starten in wisselende diensten. Dit in zowel school- als
vakantieweken. Afhankelijk van het rooster wordt er gestart met één of meerdere pedagogische
medewerkers .
 Kinderen starten onder begeleiding van één of meerdere pedagogisch medewerkers met
buitenspelen of spelen in de groepsruimte waar de stamgroep is gevestigd. Tijdens de
vakantie opvang starten en sluiten we gezamenlijk. Alle drie de groepen zijn
samengevoegd van 7:00 tot max. 10:00 uur en 17:30 tot 18:30 uur.
 Er worden gevarieerde activiteiten aangeboden, waarbij de kinderen binnen- en tussen de
voor hen beschikbare groepsruimten kunnen spelen en bewegen.
 De jongste kinderen spelen onder direct toezicht buiten. Kinderen van 7 jaar of ouder
mogen na toestemming van de ouder zonder indirect toezicht buiten spelen. Door de
grote ramen is het mogelijk van binnenuit indirect toezicht te houden. De kinderen wordt
geleerd hoe zij moeten handelen wanneer zij worden aangesproken door een vreemde.
 Het Koningsnest komt op schooldagen om 17:30 uur naar de benedenverdieping om de
groepen samen te voegen en een goed overzicht te houden tot sluitingstijd.
Daarnaast hanteren wij een aantal invullingen die voor al onze locaties gelden:
 Aan het begin en eind van de dag voegen wij de stamgroepen samen. Aan de randen van
de dag zijn er minder kinderen op de groepen, waardoor het mogelijk is alle kinderen van
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de locatie op één groep op te vangen en zo te voorkomen dat pm-ers alleen op de groep
staan.
Wij hebben stagiaires in dienst. Deze medewerkers in opleiding worden boventallig
ingezet op de groepen en werken als extra paar ogen.
Het locatiehoofd is volledig uit geroosterd van groepswerk en verdeelt haar contracturen
over de locaties waar zij verantwoordelijk voor is. Op deze manier is zij ook een extra paar
ogen.
Om transparantie op de locaties te bevorderen, wordt ervoor gezorgd dat er een aantal
ramen en deuren vrij zijn van knutselwerken
Wij stimuleren een open, professioneel werkklimaat waarbij de drempel om elkaar op
bepaalde gedragingen aan te spreken zo laag mogelijk is. Leidinggevenden stimuleren dit
bij de teams tijdens overleggen en in de wandelgangen.

KDV Kids & Ko










Aan het begin en eind van de dag worden de stamgroepen samengevoegd. Aan de randen van
de dag zijn er minder kinderen op de groepen , waardoor het mogelijk is alle kinderen op een
groep op te vangen en zo te voorkomen dat pm-ers alleen staan.
Op dagen waarop er een lage bezetting is worden groepen samengevoegd. De pm-ers kunnen
elkaar ondersteunen en hoeven niet alleen op een groep te staan.
Stagiaires worden indien aanwezig boventallig ingezet op de groepen en werken als extra paar
ogen.
Het locatiehoofd verdeelt haar uren over de locaties waar zij verantwoordelijk voor is.
Ook zij is een extra paar ogen wanneer aanwezig.
Om transparantie ook letterlijk te bevorderen beplakken wij glas in deuren en ramen niet
Wij stimuleren een open, professioneel werkklimaat waarbij de drempel om elkaar op
bepaalde gedragingen aan te spreken zo laag mogelijk is. Het locatiehoofd stimuleert dit bij de
teams tijdens overleggen en in de wandelgangen.
Op de slaapkamers is een babyfoon aanwezig.

BSO KidsWorld
Binnen Kids World borgen wij de veiligheid van de kinderen op vele manieren. Eén manier is het
handhaven van het vierogen principe. Dit principe zegt dat iemand moet kunnen meekijken of
meeluisteren op de groep, wanneer een pm-er alleen op de groep staat. In het gebouw is er altijd wel
iemand aanwezig, na schooltijd zijn er leerkrachten aanwezig en aan het eind van de dag een
medewerker van de schoonmaak en ouders.

BSO Het Koetshuis
Binnen Het Koetshuis wordt er altijd geopend en afgesloten met 2 PM’ers. In het gebouw is er altijd
wel iemand aanwezig, na schooltijd zijn er leerkrachten aanwezig en aan het eind van de dag een
medewerker van de schoonmaak en ouders.

Pagina 6 van 10

MT/11-04-2022/v8
BSO Pimmetje
De pm-ers van de naschoolse opvang starten in schoolweken op dezelfde tijd en in vakantieweken in
wisselende diensten. Afhankelijk van het rooster wordt er dan gestart met twee of meerdere
pedagogische medewerkers .
 Kinderen starten onder begeleiding van één of meerdere pedagogisch medewerkers met
buitenspelen of spelen in de groepsruimte waar de stamgroep is gevestigd. Tijdens de
vakantie opvang starten en sluiten we gezamenlijk.
 Er worden gevarieerde activiteiten aangeboden, waarbij de kinderen binnen- en tussen de
voor hen beschikbare groepsruimten kunnen spelen en bewegen.
 De jongste kinderen spelen onder direct toezicht buiten. Kinderen van 8 jaar of ouder
mogen zonder indirect toezicht buiten spelen. Door de grote ramen is het mogelijk van
binnenuit indirect toezicht te houden. Alle pm-ers zijn bekend voor de kinderen en zij
luisteren dan ook naar elke pm-er die hen aanspreekt.
 Het locatiehoofd is volledig uit geroosterd van groepswerk en verdeelt haar contracturen
over de locaties waar zij verantwoordelijk voor is. Op deze manier is zij ook een extra paar
ogen.
 Wij stimuleren een open, professioneel werkklimaat waarbij de drempel om elkaar op
bepaalde gedragingen aan te spreken zo laag mogelijk is. Leidinggevenden stimuleren dit
bij de teams tijdens overleggen en in de wandelgangen.

KDV Pimmetje
Bij kinderdagverblijf Pimmetje staan gedurende de dag de deuren van de groepen veelal open.
Hierdoor is er veel zicht op elkaar de hele dag. Daarnaast hanteren we de volgende uitgangspunten
om te voldoen aan dit vierogenprincipe:
- Alle groepen op de begane grond hebben ramen naar buiten: iedereen heeft vanaf buiten of
vanuit de gang direct zicht op de groepsruimtes. Pm-ers zijn dus nooit helemaal buiten beeld.
- De groep op de eerste etage mist dit directe zicht, maar daarvoor is de afspraak dat het
locatiehoofd minstens 1x per dag binnenloopt.
- Zowel ’s ochtends vroeg als aan het einde van de dag staan pm-ers alleen op de groep. Tijdens
deze momenten lopen er geregeld ouders in en uit, net zoals collega’s die later beginnen of
eerder weggaan.
- De pedagogisch medewerkers lopen regelmatig bij elkaar naar binnen. De deuren van de
groepen staan open.
- Wanneer een pm-er alleen is met de kinderen in de slaapkamer, is zij vanaf de groep goed te
horen en te zien via de babyfoon en/of monitor.
- Pm-ers mogen nooit alleen weg met de kinderen naar bijvoorbeeld het bos, speeltuin of
supermarkt. Er moeten minimaal 2 volwassenen mee als er uitstapjes worden gemaakt. Wij
hebben stagiaires in dienst. Deze medewerkers in opleiding worden boventallig ingezet op de
groepen en werken als extra paar ogen. Het locatiehoofd is volledig uitgeroosterd van
groepswerk en verdeelt haar contracturen over de locaties waar zij verantwoordelijk voor is.
Op deze manier is zij ook een extra paar ogen.
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KDV Poelkids










Aan het begin en eind van de dag worden de stamgroepen samengevoegd. Aan de randen van
de dag zijn er minder kinderen op de groepen , waardoor het mogelijk is alle kinderen op een
groep op te vangen en zo te voorkomen dat pm-ers alleen staan.
Op dagen waarop er een lage bezetting is worden groepen samengevoegd. De pm-ers kunnen
elkaar ondersteunen en hoeven niet alleen op een groep te staan.
Stagiaires worden indien aanwezig boventallig ingezet op de groepen en werken als extra paar
ogen.
Het locatiehoofd verdeelt haar uren over de locaties waar zij verantwoordelijk voor is.
Ook zij is een extra paar ogen wanneer aanwezig.
Om transparantie ook letterlijk te bevorderen beplakken wij glas in deuren en ramen niet
Wij stimuleren een open, professioneel werkklimaat waarbij de drempel om elkaar op
bepaalde gedragingen aan te spreken zo laag mogelijk is. Het locatiehoofd stimuleert dit bij de
teams tijdens overleggen en in de wandelgangen.
Op de slaapkamers van de Ukken en Bengels is een babyfoon (met camera) aanwezig.

BSO Schatzoekers
Invulling vierogen principe op de Schatzoekers:
- Er zijn twee groepsruimtes die verbonden zijn door een glazen wand, waardoor veel zicht ontstaat
- Van september t/m juni wordt er voetbaltraining gegeven door RCL, waardoor er veel mensen op
het terrein rondlopen (naast de pm-ers extra ogen).
- De groepsruimte van de Schatzoekers bestaat uit glas aan de zijde van de tribune.
- Minimaal 1x per week is het locatiehoofd aanwezig.
- Toiletruimtes: kinderen gaan zelfstandig naar het toilet. Pm-ers lopen rond en houden toezicht.
- Vanaf 16.30 uur worden de kinderen opgehaald en lopen er regelmatig ouders/verzorgers binnen.

BSO De Vrijbuiters
Invulling vierogen principe op de Vrijbuiters:
- De deuren van de groepen staan altijd open, activiteiten vinden plaats in alle groepsruimtes.
Kinderen lopen dus veel heen en weer tussen de ruimtes.
- Sluiten vindt plaats in de keukenruimte, zoveel mogelijk met twee pm-ers.
- Het hele jaar door wordt er hockeytraining gegeven door Alecto, waardoor er veel mensen op het
terrein rondlopen.
- Minimaal één dagdeel per week is het locatiehoofd aanwezig.
- Vanaf 16.30 uur (tot sluitingstijd) loopt er regelmatig iemand binnen – ouders/verzorgers halen
kinderen.
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KDV De Tovertuin
Gedurende de dag zijn er meerdere pedagogisch medewerkers en is onze leidinggevende regelmatig
in het gebouw aanwezig. Op sommigen momenten is er één medewerker in het pand: op maandag
t/m donderdag de ochtenden van 07.30 tot 08.00 uur, op maandag, donderdag en woensdag van
18.00-18.30 uur en op vrijdag van 7.30-8.30 en van 17.30-18.30 uur is er één medewerker aanwezig.
Hieronder geven wij aan hoe wij de veiligheid borgen:
 Aan het begin en eind van de dag voegen wij de groepen samen en zijn we met elkaar in de
speelhal. Aan de randen van de dag zijn er minder kinderen op de groepen, waardoor het mogelijk
is alle kinderen in de speelhal op te vangen en zo te voorkomen dat pm-ers alleen op de groep
staan. Tijdens breng- en haalmomenten zijn er ook ouders in het pand.
 Wij hebben stagiaires in dienst. Deze medewerkers in opleiding worden boventallig ingezet op de
groepen en werken als extra paar ogen.
 Het locatiehoofd is volledig uit geroosterd van groepswerk en verdeelt haar contracturen over de
locaties waar zij verantwoordelijk voor is. Op deze manier is zij ook een extra paar ogen.
 Om transparantie op de locaties te bevorderen, beplakken wij deuren met glas en ramen niet
Wij stimuleren een open, professioneel werkklimaat waarbij de drempel om elkaar op bepaalde
gedragingen aan te spreken zo laag mogelijk is. Leidinggevenden stimuleren dit bij de teams tijdens
overleggen en in de wandelgangen.

PSZ Ukkepuk
Op Ukkepuk werken we zoveel mogelijk met twee pedagogisch medewerkers per dag, met
uitzondering op de dagen dat er erg weinig kinderen aanwezig zijn.
Vanwege de transparante ruimtes en de ouders en/of leerkrachten die in het gebouw zijn,
waarborgen wij op deze dag(en) ook het vierogen principe.

KDV Villa Picasso
Op Villa Picasso grenzen 2x2 groepen aan elkaar, de verschoonruimte en de keuken wordt door beide
groepen gedeeld. Hierdoor is er veel zicht op elkaar gedurende de hele dag.
•

•
•
•

Tussen 7.00-7:30/08:00 uur en tussen 18.00-18.30 uur worden alle kinderen door twee
medewerkers opgevangen op één groep. Dit om te voorkomen dat pm-ers alleen op de groep
staan.
Op woensdag en vrijdag zijn er doorgaans minder kinderen en staan medewerkers op
bepaalde tijdstippen wel alleen. De pm-er die om 07:00 uur start is dan alleen tot 08:00 uur.
Om 08:00 uur starten de andere pm-ers de groepen.
Wij hebben stagiaires in dienst. Deze medewerkers in opleiding worden boventallig ingezet op
de groepen en werken als extra paar ogen.
Het locatiehoofd is volledig uit geroosterd van groepswerk en verdeelt haar contracturen over
de locaties waar zij verantwoordelijk voor is. Op deze manier is zij ook een extra paar ogen.
Er zit glas in de deuren (ook in slaapkamerdeuren). Deze mogen niet beplakt worden, zodat er
zicht op elkaar is.
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De Willem
Bouwtechnisch
- De Willem is gevestigd binnen basisschool Willem de Zwijger. De groepsruimten binnen de
school zijn voorzien van veel glas en hebben een open structuur.
Buitenschoolse opvang
- De pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang starten in wisselende diensten.
Afhankelijk van het rooster wordt er gestart met een of meerdere pedagogisch medewerkers.
- Op maandag, dinsdag en donderdag staat een PM-er alleen, vanaf 18.15. Vanaf deze tijd lopen
er regelmatig ouders binnen om hun kind(eren) op te halen en is een medewerker van de
schoonmaak in het pand aanwezig.
- Kinderen starten onder begeleiding van een of meerdere pedagogisch medewerkers; met
buiten spelen of in de groepsruimte waar de mentorgroep is gevestigd.
- Er worden gevarieerde activiteiten aangeboden waarbij de kinderen binnen en tussen de voor
hen beschikbare groepsruimten kunnen spelen en bewegen.
- De jongste kinderen spelen onder direct toezicht buiten. Oudste kinderen mogen zonder
indirect toezicht buiten spelen. Door de grote ramen is het mogelijk van binnenuit indirect
toezicht te houden en loopt leiding regelmatig naar buiten. Kinderen wordt geleerd hoe te
handelen bij bijvoorbeeld aanspreken door vreemde.
Algemeen
- Met indeling van groepsruimten is rekening gehouden met het bieden van verschillende
activiteitenhoeken. Hierbij kunnen kinderen optimaal tot spel en/of rust komen, waarbij
toezicht op- en door volwassenen geborgen blijft.
- Tijdens toiletgebruik wordt er zicht gehouden op het kind (jongste kinderen) en/of wat
kinderen doen (oudste kinderen). Kinderen wordt geleerd dat de toiletruimte geen
‘speelplaats’ is.
- De jongste kinderen wordt geleerd de toiletdeur niet geheel te sluiten. Oudste kinderen
sluiten de deur wel af.
- Tijdens school- en vakantieweken kan er maximaal drie dagen per week een stagiaire
aanwezig zijn op de groep welke boventallig meewerkt.
- Het locatiehoofd is minimaal 1x per week aanwezig.
Peuteropvang
De Willem is gevestigd binnen basisschool Willem de Zwijger. Peuteropvang de Willem bestaat uit 1
groep peuters en wordt aangeboden in 1 groepsruimte. Verschoon-en toiletruimte bevinden zich
binnen en zijn direct toegankelijk via de groepsruimte.
Tussen hal en groepsruimte zijn grote ramen waardoor er zicht is over de gehele groepsruimte. Binnen
school lopen regelmatig volwassenen langs de groepsruimte. Regelmatig loopt er ook een collega
(school of leidinggevende) binnen. Bij haal- en breng momenten zijn er ook ouders aanwezig binnen
de groepsruimte.
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