
1 
 

Pedagogisch Beleidsplan 

Kinderopvang IKC de Bonte Pael 

 

 

 

 

 

 

onderwijs, ontwikkeling, opvang, opvoeding en ontspanning onder één dak 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Pedagogisch Beleidsplan Kinderopvang De Bonte Pael 

Voorwoord 

Voor u ligt het Pedagogisch beleidsplan voor de buitenschoolse opvang van kinderopvang de 

Bonte Pael.  De kinderopvang zal een onderdeel vormen binnen het IKC de Bonte Pael. 

Binnen het IKC wordt gewerkt met één visie, één team, één plan en één  directie. Met het op 

schrift stellen van de visie, pedagogische uitgangspunten, kernwaarden en de doelen wordt 

de kwaliteit nagestreefd. Het maakt het pedagogisch handelen voor alle betrokken 

inzichtelijk en versterkt de professionaliteit. Het pedagogisch beleidsplan biedt grove kaders 

die richting geven aan het concrete handelen in de dagelijkse praktijk. Daarbij kan het niet 

anders zijn dan dat er altijd sprake is van een intentie: de dagelijkse praktijk vraagt om 

aanpassing aan de specifieke situatie van een bepaald moment. Bovendien veranderen 

inzichten en ideeën in de loop van de tijd en de actualiteit. Richtlijnen zullen dan na overleg 

aangepast moeten worden, wat natuurlijk ook zijn doorwerking heeft in het pedagogisch 

beleidsplan. Daarmee wordt duidelijk dat een pedagogisch beleidsplan het resultaat is van 

een cyclisch en dynamisch proces. Dit pedagogisch beleidsplan wordt nader uitgewerkt in 

een pedagogisch werkplan. In deze werkplannen staat beschreven hoe er op de groep 

concreet gewerkt wordt op basis van het pedagogisch beleidsplan. Het pedagogisch 

beleidsplan geeft pedagogisch medewerkers richting en houvast bij hun werk en biedt 

ouders, school en andere betrokken inzicht in hoe er met de kinderen wordt omgegaan en 

waarom dat zo gebeurt. 

Wanneer wij over het kind schrijven gebruiken wij de mannelijke vorm, Wij bedoelen dan 

zowel meisjes als jongens. Dit geldt ook wanneer wij schrijven over de pedagogisch 

medeweker/vakkrachten/stagiaires, waarmee ook de vrouwelijk collega wordt bedoeld. Als 

wij schrijven over de ouder(s), bedoelen wij ook de verzorger(s) van het kind. 

We hopen dat u het beleidsplan met veel plezier en interesse zult lezen! Wanneer u vragen 

heeft of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met IKC de Bonte Pael. 
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Inleiding 
De buitenschoolse opvang is een voorziening buiten schooltijd en in schoolvakanties voor de 

kinderen van 4 tot 13 jaar die naar de basisschool gaan. De kinderopvang van Stichting IKC 

de Bonte Pael biedt met de buitenschoolse opvang een zinvolle en prettige 

vrijetijdsbesteding in een huislijke omgeving aan kinderen. Onze kinderopvang zorgt voor 

een veilige en stimulerend pedagogisch klimaat, waarin ieder kind de ruimte krijgt zich 

optimaal te ontwikkelen op fysiek, sociaal, emotioneel en intellectueel gebied. 

Doelstelling 
Wij besteden veel zorg aan de manier waarop de kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar 

worden opgevangen. De kinderen moeten zich veilig en prettig voelen. De kinderen worden 

gerespecteerd en geaccepteerd met al hun mogelijkheden en onmogelijkheden. 

Deze zorg is mede gericht op de sfeer in de groep; wij vinden het belangrijk dat kinderen met  

plezier naar de buitenschoolse opvang komen. Ze komen naar een omgeving die huislijk, 

veilig, beschermend en liefdevol is. De basis houding van onze medewerkers wordt 

gekenmerkt door warmte en aandacht en openstaan voor ieder kind; zowel individueel als in 

groepsverband. 

Missie 
Binnen het IKC wordt gewerkt met één visie, één team, één plan en één directie. Met het op 

schrift stellen van de visie, pedagogische uitgangspunten, kernwaarden en de doelen wordt 

de kwaliteit nagestreefd. Het IKC de Bonte Pael verbindt onderwijs, opvoeding, ontwikkeling, 

opvang en ontspanning. Hierin staat het kind centraal. Dit zal gerealiseerd worden met een 

multidisciplinair team die de kinderen een veilige, prettige, inspirerende en stimulerende 

omgeving biedt. Er zal binnen het IKC één pedagogisch klimaat worden aangeboden worden. 

Hierdoor wordt er samen voor het kind vertrouwen opgebouwd in wat hij/zij kan en wie 

hij/zij is. Nieuwe kennis maakt het kind alleen en samen met anderen. De wereld komt niet 

op je af, maar die maak je zelf. 

Visie 
Het IKC is een groeimodel waarin onderwijs en de opvang steeds nauwer samenwerken. Een 

uitwerking hiervan zal een multidisciplinair team zijn met rollen die worden verdeeld op 

basis van expertise, ervaring en talent.  

Vanuit één pedagogisch klimaat, visie en aanpak werken zal de doorgaande ontwikkeling van 

kinderen ten goede komen. Het onderwijs en de kinderopvang zijn beide onderdeel van het 
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IKC en vallen onder de verantwoordelijkheid van de schooldirectie en de Laurentius 

Stichting. 

Opvoeding en opvang gebeuren vanuit de visie dat ieder kind ertoe doet en het kind centraal 

staat. Ieder kind heeft zijn eigen talenten. Er is binnen het IKC aandacht voor het kind als 

individu en het kind als onderdeel van een groep/sociale maatschappij. Onderwijs, 

opvoeding, ontwikkeling, opvang en ontspanning (de 5 O’s) zijn nauw verweven met elkaar. 

De 5 O’s zorgen voor optimale benutting van de talenten van de kinderen.  

Vanuit deze visie worden er binnen het IKC de Bonte Pael dag-arrangementen aangeboden 

waarvan de naschoolse activiteiten een onderdeel zullen zijn.  

In de naschoolse activiteiten zijn de begrippen opvang, huislijk, ontwikkelen en ontspanning 

belangrijke pijlers. 

Kernwaarden 
Ouders, kinderen, professionals en de samenleving hebben behoefte aan kernwaarden. De 
volgende kernwaarden zullen gelden binnen het IKC: 

 Veiligheid 

 Samen 

 Ontwikkeling 

 Verantwoordelijk 

 Communicatie 

 Verbondenheid 

 Innovatie 

 Kennis en cultuuroverdracht 

Vormen van opvang 

Buitenschoolse opvang 

Binnen de buitenschoolse opvang zijn de volgende vormen van opvang geleverd worden: 

Voorschoolse opvang (VSO) 

Deze opvang is mogelijk vanaf 07.00 uur tot aanvang school. Het ontbijt zal 
inbegrepen zijn; het ontbijt wordt aangeboden in overleg met de ouders. Na het 
ontbijt wordt een rustige activiteit aangeboden. De medewerkster brengt in ieder 
geval de kleuters naar hun leslokaal. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan het 
liefst zelfstandig naar hun lokaal; begeleiding is mogelijk. 

Tussenschoolse opvang 

De kinderen eten hun zelf meegebrachte lunch op in de klas/aula gezamenlijk met de 

vrijwilligers. Daarna worden er door pedagogisch medewerkers, vrijwilligers en 

stagiaires activiteiten aangeboden waaruit de kinderen kunnen kiezen.  
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Naschoolse opvang 

Na afloop van de schooltijd worden de jongste kinderen uit de klas opgehaald, de 
oudere kinderen komen zelf naar de buitenschools opvangruimte. Er worden diverse 
activiteiten aangeboden. Er zijn twee momenten voor eten en drinken en gezonde 
tussendoortjes zoals fruit of crackers. Het laatste eet moment vervangt geen avond 
maaltijd. De opvang is mogelijk tot 18.30 uur 

Vakantieopvang en vrije (halve) dagen school 

De openingstijden zijn van 08.00 uur tot 18.30 uur. In combinatie met de 
voorschoolse opvang vanaf 07.00 uur. De opvang geldt voor alle vakanties, vrije 
dagen en studiedagen van school. Er worden diverse activiteiten aangeboden. Voor 
de vakantie periodes wordt er altijd een speciaal programma met activiteiten rondom 
een thema aangeboden. Tijdens de vakantieopvang en vrije (halve) dagen school 
krijgen de kinderen een lunch aangeboden. 
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Hoofdstuk 1 Pedagogische visie en pedagogische basisdoelen 

1.1.1 Pedagogisch visie 

Kinderopvang de Bonte Pael hanteert niet 1 pedagogische visie die alles omvat maar er is 

sprake van een combinatie van diverse visies: er wordt gebruik gemaakt van gedachten die 

afkomstig zijn uit de theorieën van onder anderen Reggio Emilia, Thomas Gordon, Martinus 

Jan Langeveld en de Kanjertraining. Hierdoor zijn we gekomen tot een werkbare, niet te 

vergezochte visie die de kinderen optimaal laat ontwikkelen en vrijheid en zelfstandigheid.  

Om het samenzijn goed te laten verlopen hanteren wij als basis de Kanjerregels: 

1. We vertrouwen elkaar 
2. We helpen elkaar 
3. We werken samen 
4. We hebben plezier 
5. We doen mee 

 
Kanjertraining 

Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we bij de Kanjertraining gebruik van 

petjes met vier verschillende kleuren. Wanneer er zich een situatie voordoet hebben we een 

keuze om verschillend te reageren. Binnen de psychologie wordt dit coping genoemd. Zolang 

je handelt vanuit vertrouwen en op basis van wederzijds respect zijn deze verschillen tussen 

mensen goed en waardevol. Wanneer je zo handelt noemen we dat binnen de Kanjertraining 

dat je een drager bent van de witte pet. Je durft jezelf te zijn, je bent zelf te vertrouwen en 

durft ook anderen te vertrouwen. Kortom je bent een kanjer. 

Je kunt een kanjer zijn op verschillende manier. Je kunt jezelf zijn in combinatie met de 

zwarte pet. Dan reageer je op een stoere manier. Je vertoont leiderschapsgedrag. Je kunt je 

grenzen aangeven. Je durft plannetjes te maken en bent ondernemend. Zolang naast de 

zwarte pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen zich 

op  een hele positieve en krachtige wijze gedragen. 

Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met de rode pet. Dan ben je vol levenslust. Je hebt 

een goed gevoel voor humor. Je bent optimistisch en je verstaat de kunst van het 

relativeren. Zolang naast de rode pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, 

zullen deze kinderen op een hele positieve en opgewekte manier weten te reageren. 

Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met een gele pet. Dan ben je vriendelijk, 

bescheiden en aardig. Zolang naast de gele pet ook de witte pet van het vertrouwen 

aanwezig is, zullen deze kinderen op een hele positieve en rustige manier weten te reageren. 
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Uiteraard zijn er ook verschillende combinaties van petten mogelijk. Belangrijk gegeven is 

dat het hierbij gaat om coping. De petten zijn hulpmiddelen om op een respectvolle wijze 

over gedrag te kunnen praten. Kinderen zijn niet het gedrag van de pet, maar de petten 

staan voor de keuzes die de kinderen kunnen maken. Kinderen wordt daarmee geleerd dat 

ze zelf verantwoordelijkheid dragen voor de gedragskeuzes die ze maken. Zolang je drager 

bent van de witte pet van vertrouwen kun je ook niet zeggen dat de ene combinatie beter is 

dan de andere combinatie van petten.  

Wanneer ontstaan problemen?  

Dat is wanneer de witte pet van het vertrouwen wegvalt. We vervallen dan in reacties die 

niet meer passen bij de cultuur van wederzijds respect. Het recht van de sterkste begint te 

gelden. Voor de zojuist genoemde positieve eigenschappen komt dan het woordje ‘te’ te 

staan. Kinderen reageren dan te krachtig, te stoer en smeden plannen die ten kosten gaan 

van anderen. De vrolijke kinderen reageren nu te lollig met humor dat ten koste gaan van 

een ander en/of zichzelf. Het gedrag is onvoorspelbaar onbetrouwbaar, niet serieus te 

nemen en beledigend. De vriendelijke en bescheiden kinderen reageren nu angstig en te lief. 

Deze kinderen cijferen zichzelf helemaal weg en worden als het ware onzichtbaar. De eerste 

mept van de weeromstuit van zich af, de tweede maakt er een grap van en de derde geef 

het op. Als het onderling vertrouwen wegvalt in een groep, dan is de kans groot dat 

verschillende kinderen zich depressief ontwikkelen. 

Daders en slachtoffers 

De opvatting bestaat dat kinderen zijn in te delen in pesters en gepesten (of in daders en 

slachtoffers). Deze eenzijdige kijk op pesten maken de problemen groter en is niet de wijze 

van oplossen die de Kanjertraining voorstaat. Pesten is een complex probleem waarbij 

daders en slachtoffer lang niet altijd zo eenvoudig zijn te scheiden en soms een en dezelfde 

persoon is. Kanjertraining richt zich daarom niet alleen op de pester of op de gepeste, maar 

op de gehele groep. De aanpak moet zo zijn dat alle kinderen er baat bij hebben. Kern van de 

Kanjeraanpak is: Zet het onderling vertrouwen terug in de groep. Zoek met elkaar 

oplossingen die ook in de toekomst houdbaar zijn. Zowel kinderen, leerkrachten als ouders 

worden bij de aanpak betrokken. De Kanjertraining heeft veel oefeningen, zowel preventief 

als curatief om het vertrouwen en de respectvolle omgang met elkaar te bewerkstelligen. De 

petjes zijn hierbij een hulpmiddel en helpen om een duidelijk onderscheid te maken tussen 

‘de wereld van vertrouwen’ en ‘de wereld van wantrouwen’. 
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Loris malaguzzie(Reggio Emilia) 

Deze visie gaat ervan uit dat je het kind serieus moet nemen zoals het is. Het kind krijgt 

hierdoor zelfvertrouwen en zelfwaardering en is tot veel meer in staat. De kinderen moeten 

gestimuleerd worden door de ruimte. Het kind heeft veel manieren om zich uit te drukken 

door te zingen, tekenen, kleien en dansen. Ook sport is een manier waardoor kinderen zich 

kunnen uiten.  

Thomas Gordon: 

De Gordonmethode is een manier van omgaan met anderen, zowel met kinderen als met 

volwassenen, die leidt tot meer zelfstandigheid, zelfvertrouwen en groei bij opvoeder en 

kind. Binnen de Kinderopvang wordt gewerkt met elementen uit de Gordonmethode. De 

elementen die gebruikt worden zijn: 

 het gebruiken van ‘ik’-boodschappen: praten vanuit jezelf, zeggen wat je voelt en 

denkt. 

 het actief luisteren naar anderen: actief kijken en luisteren. 

 de overlegmethode: problemen oplossen zonder verliezers. 

Langeveld:  

Het doel is het kind te laten uitgroeien tot een persoonlijkheid die zelf verantwoordelijk is 

voor wat hij doet en ook kan bepalen wat hij of zij wil doen. Kortom, het bevorderen van 

zelfstandigheid. Binnen het IKC kinderopvang de Bonte Pael krijgt het kind naarmate ze 

ouder worden een steeds grotere mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.  

Volgens Langeveld spreekt men dan van opvoeden. Onder begeleiding en in samenspraak 

met de ouders het kind stimuleren in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Dit heeft niet 

alleen betrekking op het kind zelf maar ook op de groep en de hele maatschappij. 

 

1.1.2 Pedagogisch basisdoelen 

Kinderopvang de Bonte Pael heeft voor de pedagogisch onderbouwing van de Wet 

kinderopvang gekozen voor de vier pedagogisch opvoedingsdoelen van professor J.M.A. 

Riksen- Walraven. Zij formuleert in haar theorie vier opvoedingsdoelen. 

 Het bieden van fysieke en emotionele veiligheid 

 Een bijdrage leveren aan de persoonlijke competenties 

 Een bijdrage leveren aan de sociale competentie 

 Socialisatie en de overdracht van waarden en normen. 

1.1.2.1. Het bieden van fysieke en emotionele veiligheid 

Voor een optimale ontwikkeling van kinderen is het gevoel van veiligheid essentieel. 

Daardoor valt zowel de fysieke veiligheid van het kind(veilige ruimte) als de emotionele 

veiligheid.  
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Dit doen we door: 

 Kinderen de ruimte te geven om zich zelf te zijn 

 Op de groep een ontspannen sfeer te creëren 

 De pedagogisch medewerker neemt een respectvolle houding aan naar de 

kinderen 

 De pedagogisch medewerker staat open en is bereikbaar voor vragen, problemen 

en opmerkingen. 

Kinderopvang de Bonte Pael heeft veilige en schone binnen- en buitenruimtes die 
overzichtelijk zijn voor de kinderen en de pedagogisch medewerkers. De kinderen hebben 
hun eigen basisgroep; een vertrouwde en veilige omgeving die het gevoel van geborgenheid 
biedt. De ruimtes zijn overzichtelijk voor de kinderen en de pedagogisch medewerkers. Er is 
goed zicht op alle kinderen.  
De jongere kinderen uit groep 1 en 2 hebben in de huiskamer een huiselijke, begrensde 
ruimte met dekentjes op de bank om uit te rusten en spelhoeken met wereldspelmateriaal 
om de volwassenwereld na te spelen. De kinderen van deze leeftijd bieden we ook bij kleine 
pijntjes troost d.m.v. nabijheid, op schoot blijven etc. 
 
De kinderen uit groep 3 en 4 hebben een eigen ruimte waar onder andere spellen liggen 
waarbij de kinderen meer moeten nadenken. Ook is er in deze ruimte plek voor uitrusten op 
de bank of lekker knutselen aan tafel. Het troosten van deze groep stemmen we af naar de 
behoeften van de kinderen. We vragen aan ze of ze een knuffel willen. Als een kind 
bijvoorbeeld verdrietig is vragen we waar het kind behoefte aan heeft.  
 
De oudere groep kinderen uit groep 5 t/m 8 heeft een eigen ruimtelijkere chill-ruimte met 
een huiselijke banken om te relaxen en een aangrenzende open ruimte om weids te kunnen 
spelen met zelf geconstrueerd speelgoed. De kinderen van deze leeftijd bieden we troost 
d.m.v. nabijheid en een persoonlijk gelijkwaardig gesprek bij groter verdriet, op schoot 
nemen doen we in principe niet. 
 
Er wordt verantwoord spelmateriaal aangeboden. De spelmaterialen sluiten aan bij het 

ontwikkelingsniveau van het kind en zorgen voor een gevoel van veiligheid. Daarnaast zijn er 

spelmaterialen die de het kind uitdagen. De activiteiten vinden via een vaste routine plaats 

waardoor het keuzemoment een vertrouwd moment is voor de kinderen. De activiteiten 

worden afgestemd op het leeftijdsniveau van het kind. Er worden zowel rustige als actieve 

activiteiten aangeboden, zodat er tegemoet wordt gekomen aan de behoeftes van alle 

kinderen. Tijdens de activiteit worden er duidelijke afspraken gemaakt met de kinderen 

zodat de kinderen weten wat er van hen verwacht wordt. De kinderen zijn ingedeeld per 

stamgroep; dit biedt vastigheid voor het kind. Elk kind heeft daarnaast een mentor. Op die 

manier kunnen de kinderen een vertrouwensrelatie opbouwen met de pedagogisch 

medewerker en wordt er goed zicht gehouden op de ontwikkeling van het kind. Door de 

benadering van de pedagogisch medewerkers weten kinderen zich gezien, geaccepteerd en 

gerespecteerd. Er is een goed contact met ouders er vindt uitwisseling plaats tussen leiding, 

ouders en school, waardoor ouders vertrouwen hebben in de kinderopvang de Bonte Pael. 
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Indien de bezetting van onze kinderopvang, bijvoorbeeld tijdens bepaalde vakanties of 
studiedagen zo laag is dat het aantal kinderen in een basisgroep erg klein is, kan gekozen 
worden om groepen samen te voegen. De achterliggende gedachte hierbij is dat kinderen 
dan meer vriendjes hebben om mee te spelen, dat er beter afgestemde activiteiten 
aangeboden kunnen worden en dat er meer leiding mogelijk is per groep. Uitgangspunt is 
zoveel mogelijk kwaliteit voor de kinderen. 
 
Indien kinderen een extra dag komen, dus naast de gebruikelijke dagen, dan is het mogelijk 
dat het kind in een andere basisgroep wordt geplaatst. De ouder moet voorafgaand hiermee 
akkoord gaan. De aanvraag voor een extra dag/ ruildag zal schriftelijk (per email) 
aangevraagd en bevestigd worden. 

1.1.2.2. Het bevorderen van de ontwikkeling van persoonlijke competenties 

Kinderopvang de Bonte Pael biedt een breed aanbod van activiteiten aan. Er worden 
activiteiten op het gebied van sociale- emotionele ontwikkeling, kunst/cultuur/expressie, 
motorische ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, natuur en maatschappij aangeboden. De 
mogelijkheid wordt geboden om kennis en vaardigheden op te doen met betrekking tot 
denken, creativiteit, fantasie en probleemoplossend vermogen. Daarbij staat voorop dat de 
medewerkers oog hebben voor de kinderen inspelen op mogelijke behoeften. Doordat er 
vaste en vertrouwde pedagogisch medewerkers op de groepen aanwezig zijn voelen de 
kinderen zich veilig en kunnen zich optimaal ontwikkelen. De uitdagende binnen- en 
buitenruimtes bieden de mogelijkheden tot ontwikkeling op verschillende gebieden. Ook het 
spelmateriaal is divers en afgestemd op de leeftijd van het kind. Door te werken in jongere 
en oudere leeftijdsgroepen kunnen leeftijdsgenoten elkaar stimuleren in hun ontwikkeling 
door bijvoorbeeld imitatie en stimulatie.  
De jongere kinderen uit groep 1 en 2 worden meer begeleid in het spelen van hun spel met  
wereldspelmateriaal. De kinderen uit de midden groep, groepen 3 en 4, begeleiden we 
minder in hun spel en laten ze meer vrij. We sturen deze kinderen bij conflicten door ze 
bijvoorbeeld in oplossingen te laten nadenken. De oudere groep kinderen van groep 5 t/m 
groep 8 spelen meer zelfstandig hun eigen spel. Zij kunnen ook meer autonomie krijgen door 
samen met ouders en mentor een buitenspeelcontract af te sluiten; het kind kan zonder 
nabijheid en toezicht van beroepskracht op het schoolplein spelen. 
De kinderen in de jongste basisgroep leren we zelf activiteiten te ondernemen en taakjes te 

verrichten. We stimuleren hen zelf hun jas en schoenen aan en uit te doen, hun spullen op te 

ruimen en mee te helpen met tafeldekken en afruimen. De kinderen in de midden groep 

ondersteunen wij door hen zelf te leren hun brood te smeren, netjes knippen of zelfstandig 

de zonnebrandcrème uit te smeren. Bij de oudere groep gaan we er van uit dat ze zelf hen 

brood kunnen smeren en stimuleren we ze juist meer zelfstandig te zijn en vertrouwen te 

hebben in hun eigen handelen.  

Wanneer de kinderen lang blijven luieren of hangen helpen we hen in het aangaan van een 

activiteit. We bevorderen dat het kind plezier heeft met wat hij doet en tot stand brengt. Het 

kind krijgt voldoende ruimte om zijn ondernemingszin uit te leven. Ook krijgt hij voldoende 

veiligheid en structuur aangeboden. Bij het oudere kind  bevorderen we het vertrouwen in 

het eigen kunnen, door het kind aan te moedigen en positief bekrachtigen. Het kind zal dan 

een positief zelfbeeld ontwikkelen, het gevoel dat hij er mag zijn en de moeite waard is.  
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1.1.2.3. Het bevorderen van de ontwikkeling en sociale competenties 

Kinderopvang de Bonte Pael biedt de mogelijkheid voor kinderen om hun sociale 
competenties te ontwikkelen. Om deze ontwikkeling te bevorderen wordt er dagelijks 
voldoende tijd ingeruimd om met anderen kinderen te spelen. De kinderen krijgen de kans 
om met leeftijdsgenoten en mogelijke vriendjes te spelen, maar ook met jongere en of 
oudere kinderen. De activiteiten die worden aangeboden worden door gekwalificeerde 
pedagogische medewerkers begeleid. De kinderen krijgen ook de kans om met sociaal 
gedrag te experimenteren. We laten de kinderen bijvoorbeeld zelf zoveel mogelijk hun eigen 
conflicten oplossen (door gebruik van de Kanjertraining) en laten kinderen plezier ervaren 
aan het samen spelen met andere kinderen. Wanneer het nodig is zal de pedagogisch 
medewerkers sturend en of corrigerend optreden. Wij bieden op een preventieve manier 
aandacht aan het onderwerp pesten en hanteren een werkplan waarin beschreven is hoe 
omgegaan wordt met pestgedrag. Ook in ons activiteitenaanbod komen sociale 
competenties aan bod. Er kan op de BSO bijvoorbeeld gewerkt worden met een 
themaproject rondom het onderwerp pesten, er worden rollenspellen gedaan en 
samenwerkingsactiviteiten georganiseerd. Tevens zijn de spelmaterialen aanwezig om de 
sociale competenties de stimuleren. Door de inrichting van de ruimtes wordt de 
mogelijkheid tot oefenen gecreëerd. Er zijn hoekjes waar rollenspel gespeeld kan worden en 
er zijn tafels aanwezig waar een gezamenlijke activiteit opgestart kan worden.  
Wanneer er strubbelingen zijn in het onderlinge spel worden de jongere kinderen 

geadviseerd over hoe we positief met elkaar om kunnen gaan, doen we dit voor en worden 

ze geholpen in het vinden van de juiste oplossing. Bij de midden en ouderen observeren we 

meer in hoe zij omgaan met strubbelingen, laten we eerder zelf de situatie oplossen en 

wachten we af tot zij om hulp komen vragen. We coachen de kinderen in het oplossen van 

conflicten en hoe ze het anders zouden kunnen doen. Bij het jonge kind doen we voor en bij 

het oudere kind hebben we hogere verwachtingen. Dan laten we de kinderen zelf 

oplossingen bedenken volgens de Kanjerregels en hier naar handelen. 

1.1.2.4. De overdracht van waarden en normen(cultuur) 

Kinderopvang de Bonte Pael vindt waarden en normen belangrijk omdat ze richting geven 

aan het bestaan. Door kinderen te helpen waarden en normen te verhelderen, helpen we 

hen bewust te worden van hun eigen denken en handelen, met als achterliggende doel een 

groeiende zelfstandigheid, toenemend zelfvertrouwen en zelfbewuste levenshouding. 

Het is belangrijk, dat de kinderen geleerd wordt om te gaan met waarden en normen en met 

regels en afspraken die er gelden. Voor het jongere kind geldt dat het deze oppikt vanuit 

voorleven en opvoeden door de beroepskracht en vanuit de omgeving. In de midden en 

oudere groep gaan we iets verder. Daar verwachten we dat de kinderen de normen en 

waarden zelf gaan uitdragen en er verantwoordelijkheid voor nemen. 

In de jongere groep kan per dag gekozen worden aan welke activiteit men wil deelnemen. 

In de midden en oudere groep wordt met de kinderen overlegd welke activiteiten ze op de 

iets langere termijn op het programma willen hebben. Kinderen worden uitgenodigd om hier 

over mee te denken en mee te organiseren. Door de toepassing van een kinderparticipatie 

worden kinderen betrokken  bij het maken van afspraken met elkaar en leren ze 
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verantwoordelijkheid te krijgen en dragen. De pedagogisch medewerker heeft een 

voorbeeldfunctie in het naleven van waarden en normen en legt de kinderen uit waarom 

bepaalde afspraken gelden. Ook een goede samenwerking en afstemming met de diverse 

opvoedmilieus (ouders, school enz.) vinden we belangrijk. 

De pedagogisch medewerker zal de nadruk leggen op het belonen van gewenst gedrag door 

het kind positieve aandacht te geven. Binnen kinderopvang de Bonte Pael krijgen de 

kinderen de mogelijkheid op te groeien in de multiculturele samenleving, met respect voor 

de waarden en normen uit verschillende culturen. Een van de uitgangspunten binnen onze 

kinderopvang is gelijkheid voor ieder kind, ongeacht afkomst religie, mogelijkheden en 

onmogelijkheden. 

1.1.3  Mentorschap 

Het woord ‘mentor’ is ontleend aan Mentor, in de Griekse mythologie de opvoeder van 
Odysseus' zoon Telemachos. Het is een Griekse held die bekend staat als de oudere 
raadgever en trouwe vriend. De mentee is het kind dat ondersteuning en begeleiding krijgt 
van een meer ervaren, volwassen persoon (de mentor). Mentoring is een één-op-één 
interactief proces.  
Iedere medewerker biedt emotionele ondersteuning aan alle kinderen door bijvoorbeeld te 
troosten als het kind verdriet heeft, oogcontact te maken, toe te lachen, belangstelling 
tonen, uit te lokken, aan te moedigen en te prijzen.  
Een mentor draagt echt bij aan de emotionele veiligheid en aan de ontwikkeling van 

kinderen. 

Een mentor biedt een vertrouwensrelatie en sociaal-emotionele veiligheid: kinderen kunnen 

en willen informatie, gebeurtenissen en ervaringen delen met de beroepskracht als er een 

hechte en respectvolle band is tussen mentor en mentee. Het is voor professionals en zo ook 

voor pedagogisch medewerkers onmogelijk om met ieder kind in de groepen een even 

hechte band op te bouwen. Door de ‘eigen’ mentorkinderen is er meer ruimte voor de 

pedagogisch medewerker 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 de kinderopvang. Een mentor kan talenten 

in kinderen ontdekken en laten groeien: kinderen krijgen door beroepskrachten (extra) 

ontwikkelkansen aangereikt die hen verder helpen in hun brede ontwikkeling. Een 

pedagogisch medewerker reikt die kansen al dagelijks aan voor alle kinderen. Door het 

toewijzen van een aantal mentorkinderen aan een pedagogisch medewerker kan ze zich op 

deze kinderen extra richten. Door het af te bakenen met een aantal kinderen, is het helder 

voor de pedagogisch medewerker wie ze het meest gericht kan observeren en 

ontwikkelkansen kan aanreiken. Deze kinderen kent ze het beste en kan ze dus ook beter 

ondersteunen.  

Bij toewijzing van mentorschap wordt rekening gehouden met voldoende aanwezigheid 

tegelijkertijd met het kind, het aantal kinderen waarvan een pedagogisch medewerker al 

mentor is en we proberen ieder gezin slechts 1 mentor toe te wijzen. 
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Doelen van de mentor t.o.v. de mentee zijn:  

- Kinderen helpen om een positief zelfbeeld over zichzelf te ontwikkelen 

- Kinderen helpen om vriendschappen aan te gaan met andere kinderen 

- Signaleren van (potentiële) (ontwikkelings)problemen en dit communiceren met 

betrokkenen. 

De BSO is een onderdeel van IKC de Bonte Pael. De kinderen binnen onze BSO worden op 
diverse wijze binnen het onderwijs geobserveerd en gevolgd. Binnen de BSO worden de 
kinderen vooral op een spontane wijze geobserveerd. De mentor observeert het kind tijdens 
de binnenkomst, het eten en drinken, het vrij spel en de omgang met kinderen en 
volwassenen. De mentor observeert of er op deze momenten sprake is van een gemiddelde 
ontwikkeling. De mentor heeft 2x per jaar een gesprek met haar mentee over zijn 
welbevinden. Observaties en inhoud van gesprekken die van belang kunnen zijn, worden 
door de mentor in het word-document van het kind genoteerd. 
Wanneer medewerkers zorgen hebben omtrent een kind wordt dit onderling in het team 
besproken. Een eerste gesprek hierover is meestal op informele basis. Wanneer de zorg 
aanhoudt wordt het kind in het BSO teamoverleg besproken. Indien nodig vindt er overleg 
plaats met het Onderwijsteam om een doorgaande lijn te ontwikkelen. Zwaardere of 
aanhoudende signalen worden met de IB-er van school besproken. 
Ouders ontvangen dagelijks bij het ophalen van hun kind een ‘warme overdracht’. Dit zal 
over het algemeen een positieve warme overdracht zijn. Lichte signalen die op zorg duiden 
kunnen op dit moment alleen besproken worden, wanneer er de mogelijkheid is om enige 
privacy op  te zoeken. Dit gesprek gebeurt indien mogelijk door de mentor en met empathie 
en buiten het gehoor van derden. Wanneer de situatie er niet naar is, wordt er op een ander 
moment contact opgenomen met ouders. Zwaardere signalen die duiden op grotere 
problematiek worden door de IB-er van school met de ouders besproken. Indien 
doorverwijzing nodig,  zal dit ook plaatsvinden middels een gesprek tussen ouders en IB-er. 

 

  



16 
 

Hoofdstuk 2 Uitgangspunten voor de buitenschoolse opvang 

2.1.1. Uitgangspunten 

 De buitenschoolse opvang is een voorziening waar schoolkinderen een deel van 

hun vrije tijd doorbrengen. Het gaat om tijd die zij vrij zijn van school, om vrije 

tijd. 

 De buitenschoolse opvang biedt kinderen een pedagogisch verantwoord en veilig 

onderkomen in een huislijke sfeer. 

 De kinderen hebben binnen de mogelijkheden en verantwoordelijkheden van de 

buitenschoolse opvang een grote keuzevrijheid en spel en contactsituaties. Ook 

hebben zie via een programma kinderparticipatie inspraak. 

 Binnen de buitenschoolse opvang is een sfeer van verdraagzaamheid en 

wederzijds respect. 

 De buitenschoolse opvang heeft aandacht voor zowel de groep als het individu en 

houdt rekening met de diverse wensen, verschillen enz. 

 Ouders en kinderen worden betrokken bij het beleid van de buitenschoolse 

opvang (oudercommissie en kinderraad). 

 Buitenschoolse opvang moet veilig zijn. Dit streven we na door: 

 kinderen af te schermen van grote risico’s 

 kinderen te leren omgaan met kleinere risico’s 

 kinderen leren in gesprek te gaan bij onderling conflicten 

 kinderen uit te dagen en te prikkelen in hun ontwikkeling 

 kinderen 1 pedagogisch klimaat aan te bieden 

Helaas zijn niet alle risico’s uit te sluiten, helaas niet geheel te voorkomen. Om 

adequaat te kunnen handelen bij incidenten is er tijdens openingsuren van de BSO 

minimaal één volwassene aanwezig met een geldig en geregistreerd certificaat 

voor kinder-EHBO.  

2.1.1.1 Vrije tijd 

Vrije tijd wordt gekenmerkt door het speelse, het niet functionele bezig zijn. Bezig zijn is 

belangrijker dan presteren en dat kinderen spelen en daaraan plezier beleven is belangrijker 

dan wat zijn daarvan leren. Op school zijn de activiteiten doelgericht, maar in hun vrije tijd 

bepalen kinderen zelf wat zij doen, hoe zij het doen en met wie. Dit sluit niet uit dat 

kinderen ook in hun vrije tijd behoefte kunnen hebben aan activiteiten. De sociale contacten 

van de kinderen zijn belangrijker dan het product van een activiteit; zij leren in deze 

contacten spelenderwijs een aantal dingen die van invloed zijn op hun 

persoonlijkheidsontwikkeling(sociaal inzicht, overleg, sociale vaardigheden). Activiteiten bij 

ons kindercentrum zijn niet verplicht; kinderen kunnen er voor kiezen zelf iets anders te 

gaan doen. Wij vinden het namelijk heel belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen dat 

zij rust kunnen nemen als ze dat willen. Activiteiten plannen om kinderen te inspireren en 

talenten te ontwikkelen is mooi, maar er moet ook af en toe rust zijn. Tijd om geoorloofd te 
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dagdromen, hangen of zelf iets te verzinnen. Elk kind heeft recht op geoorloofd niks doen. 

Zo kunnen de hersenen even tot rust komen en ontstaat er ruimte voor nieuwe actie. 

Regelmatig niks doen leert de kinderen om zelf iets van de dag te maken. Kortom, er moet 

voldoende balans zijn tussen activiteiten en rust en ontspanningsmomenten. De houding van 

de medewerker is uitnodigend; hij probeert met enthousiasme en een interessant aanbod 

de nieuwsgierigheid van het kind te prikkelen. Het is van belang dat er een goede balans is in 

het aanbod tussen de georganiseerde activiteiten en vrij spel. Te veel georganiseerde 

activiteiten betekent dat een kind niet meer leert om zichzelf te vermaken. Anderzijds is een 

aanbod van uitsluitend vrij spel te weinig uitdagend voor de meeste kinderen. Zij willen 

graag iets nieuws leren en hun vaardigheden oefenen. 

Wij verwachten van de kinderen dat zij zich aan de gemaakte afspraken houden; heb je je 

ingeschreven aangemeld voor een bepaalde activiteit, dan doe je ook mee. 

2.1.1.2 De groep 

Naast aandacht voor het individuele kind, zorgen de medewerkers voor een goede 

groepssfeer waarin het kind sociale ervaringen kan opdoen en zich kan hechten. De 

medewerkers bieden de kinderen de ruimte om van elkaar te leren. Het sociale contact 

bevordert de medewerkers door samen te eten en drinken, samen te spelen en 

gezamenlijke activiteiten, excursies en uitstapjes te ondernemen.  

Door het samen spelen in de groep leren de kinderen spelenderwijs samenwerken en 

afspraken maken. de kinderen worden gestimuleerd in hun zelfstandigheid door zoveel 

mogelijk zelf een oplossing te zoeken voor eventuele problemen. 

2.1.2. Groepsindeling en wennen 

2.1.2.1. Groepsindeling 

De opvang van de kinderen vindt plaats in een basisgroep.  

De basisgroep bestaat per groep uit ten hoogste 20 tot 24 kinderen, afhankelijk van de BKR-

regeling . Binnen kinderopvang de Bonte Pael hebben we momenteel ruimte voor 3 

basisgroepen.  

- Basisgroep 1 groep 1 en 2 

- Basisgroep 2   4 t/m 12 jaar, maar voornamelijk groep 3 en 4,  

- Basisgroep 3   groep 5 t/m 8 

Iedere leeftijdsgroep heeft de beschikking over een eigen gezellig ingerichte 

basisgroepsruimte (de huiskamer). Het kan voorkomen dat er activiteiten buiten de 

basisgroep of ruimte plaats vinden.  

Kinderen kunnen de basisgroep verlaten, maar geven dit altijd aan bij de medewerker. Het 

verlaten van de basisgroep zal door een kind pas gedaan worden wanneer het zich veilig 

voelt. Voor de kinderen is het gebouw bekend vanuit de onderwijssituatie. De 3 thuisruimtes 

liggen ook overzichtelijk bij elkaar. 

Het kind kan de basisgroep verlaten om deel te nemen aan een georganiseerde activiteit in 

de andere basisgroep, om met de andere basisgroep buiten te spelen, vanwege een 
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uitstapje in de buurt (speeltuin, winkel), om met een vriendje in de andere basisgroep te 

spelen of om gewoon gezellig op visite te gaan. De binnenkomst op de BSO, het opgeven 

voor een activiteit, het eten & drinken, verjaardagvieren enz. wordt binnen de eigen 

basisgroep gezamenlijk gedaan. 

Het kan zijn dat stam- en basisgroepen worden samengevoegd wanneer er minder kinderen 

zijn.  Tijdens deze samenvoegingen zal er extra aandacht zijn voor de kinderen om de 

emotionele veiligheid van het kind te waarborgen. Omdat we met vaste medewerkers 

werken, kennen de kinderen de medewerkers die op de diverse stamgroepen werkzaam zijn. 

Dit wordt mede bevorderd doordat  het vaste team pedagogische medewerkers binnen de 

school de TSO, VSO, NSO, vakantieopvang en onderwijsondersteuning verzorgd. Daarbij 

bieden we alleen kinderopvang aan voor de kinderen binnen onze school en de 

samenwerkingsschool (toekomstige samenvoeging) De Regenboog. De kinderen zijn 

hierdoor bekend met de ruimtes waarin ze worden opgevangen.  

2.1.2.2.Wennen 

Ouders worden bij het welkomstgesprek geïnformeerd in welke stamgroep hun kind is 

geplaatst. Ook informeren wij hen dan wie de mentor van het kind is. Vooraf is meestal 

duidelijk welke pedagogisch medewerkers op de groep van het kind zullen staan, indien 

mogelijk ook op vaste dagen. Voordat het kind naar de opvang komt, wordt een afspraak 

gemaakt om de laatste praktisch zaken door te nemen alsmede de wenprocedure af te 

spreken. Afhankelijk van de leeftijd en de situatie van het kind kan het kind een dag of 

meerdere uren/dagen vooraf komen wennen. Wanneer kinderen individueel naar de oudere 

groep doorstromen, kunnen zij vooraf een aantal maal gaan wennen. Vermoedelijk zal het 

kind hier weinig behoefte toe hebben. Door de samenwerking tussen de 3 basisgroepen en 

de ligging van de thuishoek in de centrale aula van de school, is de omgeving en de oudere 

groep kinderen grotendeels al bekend. Het is aan de mentor om uit te vinden of en welk 

wenproces gewenst is. 

Doorstromen naar de oudere groep zal voornamelijk plaats vinden met meerdere kinderen 

tegelijk aan het eind van het schooljaar. 

2.1.2.3.Wennen in de nieuwe stamgroep 

Wanneer de kinderen na de zomervakantie naar een andere groep gaan kan het voor komen 

dat de kinderen ook naar een andere stamgroep gaan. De kinderen die eerst in groep 2 

zaten zullen na de zomervakantie naar groep 3 gaan. Zij zullen dan automatisch 

doorschuiven naar stamgroep 2. Deze huiskamer zal niet geheel nieuw voor hen zijn maar ze 

zullen wel moeten wennen aan een nieuwe basisgroep. Dit geldt ook voor groep 4 die groep 

5 wordt. Deze kinderen zullen doorschuiven naar stamgroep 3 (de aula).  

Om deze overstap veiliger te maken zullen de kinderen 6 weken voor de zomervakantie 

meerdere keren gaan wennen in hun nieuwe stamgroep. Zij zullen worden gekoppeld aan 

een maatje in de stamgroep waar zij heen gaan om zo kennis te maken met hun nieuwe 

basisgroep. Er is gekozen voor 6 weken van te voren omdat er kinderen zijn die om de week 
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naar de BSO komen of maar 1x in de week komen. Door deze kinderen te koppelen aan een 

maatje bevorderen wij de ontwikkeling van persoonlijke en sociale competenties. De mentor 

van het kind zal hen hierbij ook ondersteunen.  

2.1.3. Leeftijd 

De kinderen binnen ons kindercentrum variëren enorm in leeftijd. Dit leeftijdsverschil heeft 
een aantal voordelen: 

 Jonge kinderen leren van de oudere kinderen en de oudere kinderen ontwikkelen 
zorgzaamheid voor de jongeren. 

 Jonge kinderen worden gestimuleerd in hun spel door ouderen kinderen 

 Het benadert de thuissituatie 

 Kinderen leren rekening te houden met elkaar 

 Kinderen worden gestimuleerd voor elkaar op te komen 

 Kinderen kunnen gedurende de gehele opvang periode in dezelfde groep blijven 

 Kinderen nemen deel aan activiteiten die passen bij hun interesses en 
ontwikkelingsniveau 

  
Er zijn ook zeker nadelen aan het grote leeftijdsverschil. De jonge kinderen kunnen het spel 
van de oudere kinderen storen of de oudere kinderen kunnen te overheersend zijn inde 
groep. De medewerkers zorgen ervoor dat iedereen voldoende ruimte krijgt. Bij het 
activiteitenaanbod wordt rekening gehouden met het leeftijdsverschil door bijvoorbeeld 
twee activiteiten aan te bieden. 
Binnen ons kindercentrum is er in principe sprake van een splitsing naar leeftijdsgroep. De 
groep is dan opgesplitst in de categorieën kleuters (4 t/m 6 jaar), bovenbouw (groep 5 t/m 8, 
8 jaar en ouder), leeftijd 4 t/m 12 jaar. Zo kunnen we inspelen op de leeftijd, ontwikkeling en 
behoeftes van de kinderen. De groep 4 t/m 12 jaar bestaat voornamelijk uit de leeftijdsgroep 
6 t/m 8 jaar (groep 3 en 4). Plaatsing van een kind in de kleuter- of bovenbouw leeftijd in 
deze brede groep, vindt alleen plaats wanneer er in de eigen leeftijdsgroep geen plaats is en 
na overleg met ouders. Door er een brede groep van te maken bieden wij zoveel mogelijk 
kinderen de kans om in de eigen schoolomgeving naar de kinderopvang te gaan. Zodra er in 
de eigen leeftijdsgroep een plaats vrij komt, mag het kind overstappen naar de betreffende 
groep. Dit wordt eerst met ouders en kind overlegd en er gaat een wenproces vooraf aan de 
overstap.  
 

Hoofdstuk 3 Organisatie  

3.1.1. Organisatie en medewerkers binnen onze kinderopvang  

Het aantal aanwezig gediplomeerd medewerkers is conform de wet en regelgeving. 

Wanneer de kinderen bij activiteiten de basisgroep verlaten, wordt de maximale opvang van 

de basisgroep tijdelijk losgelaten. Wel blijft het aantal kinderen per gediplomeerde 

medewerker van kracht, toegepast op het totaal aantal aanwezige BSO-kinderen op de 

locatie. Als er binnen onze kinderopvang een workshop wordt aangeboden door een 

freelance vakkracht zal er altijd een gediplomeerd eigen medewerker binnen de groep en 

tijdens de activiteiten aanwezig zijn. 

Er zal gebruik gemaakt worden van onderstaande medewerkers binnen ons kindercentrum. 
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Directeur kinderopvang: 
De directeur onderwijs & kinderopvang zal dagelijks zoveel mogelijk aanwezig zijn. Bij 
afwezigheid kunt u terecht bij de adjunct-onderwijs en bij een medewerker van de  
kinderopvang. 
 

Pedagogisch coach/beleidsmedewerkster: 

De pedagogisch coach/beleidsmedewerker vertaalt het pedagogisch beleid naar concrete 

activiteiten, methoden en/of instrumenten. Ze waarborgt het kwaliteitsniveau door het 

signaleren van ontwikkelingen en knel- en verbeterpunten binnen het pedagogisch beleid. 

De pedagogisch coach/beleidsmedewerker helpt de medewerkers in het signaleren van 

knelpunten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden en achterhaalt samen hun 

coaching behoeften.  

Vakkrachten: 
 Op het gebied van sport/spel, bewegen, beeldend en muziek kunnen we gebruik maken van 

vakkrachten. Vakkrachten hebben dan ook een specialisme voor één van de genoemde 

gebieden. Vakkrachten zullen op freelance basis worden ingezet. 

Pedagogisch medewerkers /klasse-/onderwijsassistent: MBO niveau 3 en 4 
Deze medewerkers zijn gediplomeerd en hebben een relevante opleiding om in de 

kinderopvang werkzaam te mogen zijn en kunnen daarom goed inspelen op de behoeften en 

interesses van de kinderen. Sommigen medewerkers zullen beschikken over een specialisme, 

deze medewerkers kunnen dan ook als vakkracht worden ingezet. 

Stagiaires: Pedagogiek niveau 3 en 4 en HBO pedagogiek 
Kinderopvang de Bonte Pael biedt stagiaires de mogelijkheid hun beroepspraktijkvorming 
(BPV) in de kinderopvang te doen. Deze stage kan worden gevolgd in het kader van een BBL 
leerweg of een BPL leerweg. De begeleiding van stagiaires is vastgelegd in een BPV plan. Ook 
kan er met een onderwijsaanbieder gekozen worden om een “leerbedrijf” te zijn voor de 
stagiaires. Dit heeft als voordeel dat de stage en het onderwijs beter aansluiten op elkaar en 
dus doeltreffender zijn. 
Stagiaires Helpende Zorg en Welzijn 2 kan tijdens de stageperiode huishoudelijke taken 

uitvoeren, zoals: tafel dekken voor de eet- en drinkmomenten, schoonhouden van de groep, 

zorg dragen voor het in- en uitruimen van de vaatwasser, wasgoed wassen en opvouwen en 

opbergen, het bijhouden van de groepsschoonmaaklijst. Daarnaast kan zij kleine activiteiten 

voorbereiden en uitvoeren. 

De taken van een Pedagogisch Werker 3 kunnen in het eerste leerjaar anders zijn dan van 

een stagiair in het tweede of derde leerjaar. De taken kunnen in het begin van het leerjaar 

beperkt zijn en zullen op basis van de voortgang van de student en in overleg met de 

praktijkbegeleider worden uitgebreid. Belangrijk is dat de praktijkbegeleider altijd bepaalt 

wat een stagiair wel of juist niet zelfstandig mag doen. Voorbeelden van taken: kinderen 

begeleiden in hun ontwikkeling, het uitvoeren van huishoudelijke werkzaamheden zoals de 

groep schoon en opgeruimd houden, tafel dekken voor de eet- en drinkmomenten en het in- 
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en uitruimen van de vaatwasser, ontwikkelingsgericht activiteiten voorbereiden en 

uitvoeren, op een juiste manier een positieve warme overdracht doen aan de 

ouder(s)/verzorger(s), observaties uitvoeren.  

De gespecialiseerd Pedagogisch Werker 4 begeleidt kinderen die extra aandacht nodig 

hebben bij de ontwikkeling of door gedrag, voert observaties uit, notuleert, voert onder 

toezicht  een intakegesprek.  

Een voldoende functionerende derdejaars stagiaire kan een werkovereenkomst op de eigen 

locatie krijgen zodat zij bij ziekte van de beroepskracht of vakantie van deze stagiaire een 

stamgroep kan leiden. De stagiaire wordt alleen op deze wijze ingezet wanneer haar aandeel 

niet groter is dan 33% op de BKR. 

3.1.2. Achterwachtregeling en BKR 
      

Wanneer er niet meer dan 10 – 12  kinderen van (afhankelijk van de leeftijd) van de BSO 
gebruik maken, voldoet één pedagogisch medewerker op de locatie. Hiermee wordt dan 
voldaan aan de BKR. In deze situatie is een andere volwassene als achterwacht in het pand 
aanwezig of oproepbaar. Tijdens de VSO is de conciërge vanaf 7.00 aanwezig, Tijdens het 
laatste half uur op de NSO is er een stagiaire aanwezig. Wanneer er geen tweede persoon in 
het pand is, is er iemand telefonisch oproepbaar. Deze persoon zal binnen 15 minuten op de 
locatie aanwezig kunnen zijn 
De volgende personen zijn volgens rooster bereikbaar als achterwacht:  

Brigitte Schuller-Steijger T 0633886682 

Rob Schuller T 0644110838 

Gabi van Eijk-Poot T 0648969963 

Zara Nikpayam T 0636503455 

                 
De drie-uursregeling bij 10-uurs BSO vakantieopvang wordt op de volgende tijden 

ingezet: 

                      8.00 - 9.00 uur 

                    12.30 - 14.00 uur 

                    18.00 - 18.30 uur 

Alleen op deze momenten  zal er gebruik gemaakt worden van de 3-uursregeling.  Op de 

overige momenten van 9.00 -12.30 uur  en van 14.00 -18.00 uur wordt wel aan de BKR 

voldaan. 

 

De half-uursregeling bij de NSO wordt op korte NSO- dagen ingezet van 15.15-15.45uur. 

De BKR zal nageleefd worden van 15.45-18.30 uur. 

De half-uursregeling bij de NSO wordt op woensdag ingezet van 12.30-13.00uur. 

De BKR zal nageleefd worden van 12.30-18.30 uur. 

De half-uursregeling bij de NSO wordt op vrijdag ingezet van 12.00-12.30uur. 

De BKR zal nageleefd worden van 12.30-18.30 uur. 

                      

Wanneer van de BKR wordt afgewezen zal er altijd een tweede volwassene zijn 
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ingeroosterd om in het gebouw aanwezig te zijn. Dit kan de pedagogisch medewerker 

zijn die in het pand aanwezig is en pauze heeft, die elders in het pand aan andere 

werkzaamheden werkt of een stagiaire. 

Hoofdstuk 4  

4.1.1. Indeling ruimtes 

Er is sprake van een open en ruimtelijke indeling. Dit biedt de kinderen overzicht en 

geborgenheid. Vooral bij de jongste groep kinderen heeft de ruimte echt de uitstraling van 

een huiskamer.  

De eigen thuis-ruimtes per groep bieden de kinderen een waardig thuis substituut. Er is 
tevens een royale buitenruimten aanwezig, schoolplein en park op steenworp afstand. We 
kunnen dagelijks beschikken over een eigen speelzaal.  
 
We bieden: 

 Huislijkheid. 

 Een thuis-ruimte per leeftijdsgroep. 

 Een gymzaal en aula, deze kunnen gebruikt worden voor gym- sportactiviteiten, 
toneel spelen, dans en bewegen. 

 Een keuken, te gebruiken voor kinder-kookactiviteiten.  
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Hoofdstuk 5 Ontwikkelingsgebieden 

5.1.1. Activiteiten 

BSO is niet schools maar wel educatief. Het is gericht op sociale en 

persoonlijkheidsontwikkeling van het kind. Kinderen van verschillende leeftijden komen 

bijeen in een stamgroep. De kinderen voelen zich er thuis en starten met wat te drinken en 

een versnapering zo kunnen ze even hun verhaal kwijt aan de vertrouwde pedagogisch 

medewerkers of vakkracht.  

Kinderopvang de Bonte Pael biedt een breed scala aan activiteiten aan om de ontwikkeling 

van de kinderen te stimuleren (in aansluiting op het basis doel “ontwikkeling van 

persoonlijke competenties’). Deze activiteiten nodigen de kinderen uit tot experimenteren, 

ontdekken en zij gekozen zelfbeeld te versterken. Ook vinden we het binnen de 

kinderopvang de Bonte Pael belangrijk dat de kinderen plezier beleven aan activiteiten. De 

keuze activiteiten worden vooraf vastgelegd in een activiteitenplanning onder 

verantwoordelijkheid van de pedagogisch medewerkers. Vrij spel zal ook als  vaste keuze 

activiteit in de activiteiten planning worden meegenomen. De medewerkers zullen goed 

kijken naar waar de interesses van de kinderen liggen en daar adequaat op inspelen.  

Kinderopvang de Bonte Pael richt zich op de volgende gebieden: 

 Sociaal- emotionele ontwikkeling 

 Creatieve ontwikkeling 

 Motorische ontwikkeling 

 Cognitieve ontwikkeling 

 Natuur- wereldoriëntatie 
 

5.1.1.1.De sociaal – emotionele ontwikkeling 

Onder dit begrip verstaan wij het toenemende aantal sociale vaardigheden van de mens. Het 

kind leert in zijn ontwikkeling om te gaan met anderen en ziet wat zijn gedrag voor invloed 

heeft op hen. Het kind leert om te gaan met gevoelens zoals blijdschap, boosheid en verdriet 

maar leert het ook herkennen bij anderen. 

Bij kinderopvang de Bonte Pael wordt de sociaal emotionele ontwikkeling gestimuleerd 
door: 

 Het bieden van een veilige, rustige en gestructureerde omgeving. 

 Het werken met een vast dagprogramma zodat de kinderen weten waar ze aan toe 
zijn. 

 Activiteiten aanbieden die samenspel vragen, waar onder andere aandacht wordt 
besteed aan op de beurt wachten, elkaar helpen, delen, afspraken en regels. 

 Activiteiten aanbieden die de zelfstandigheid bevorderen zoals speelgoed opruimen, 
helpen tafel dekken. 

 Activiteiten aanbieden die de ontwikkeling van de eigen identiteit bevorderen zoals 
rollenspel, fantasiespel, verkleden, poppenkast enz. 
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 Activiteiten aanbieden zoals, tekenen, schilderen, muziek maken, musical en 
kinderkoren. 

 
De jongere kinderen uit groep 1 en 2 worden meer begeleid in het spelen van hun spel met  
wereldspelmateriaal. Wanneer er strubbelingen zijn in het onderlinge spel worden de 
kinderen geadviseerd over hoe we positief met elkaar om kunnen gaan, doen we dit voor en 
worden ze geholpen in het vinden van de juiste oplossing. De kinderen van deze leeftijd 
bieden we ook bij kleine pijntjes troost d.m.v. nabijheid, op schoot blijven etc. De kinderen 
uit de midden groep, groepen 3 en 4, begeleiden we minder in hun spel en laten ze meer 
vrij. We sturen deze kinderen bij conflicten door ze bijvoorbeeld in oplossingen te laten 
nadenken. De oudere groep kinderen van groep 5 t/m groep 8 spelen meer zelfstandig hun 
eigen spel. Bij hen observeren we meer in hoe zij omgaan met strubbelingen, laten we 
eerder zelf de situatie oplossen en wachten we af tot zij om hulp komen vragen. Dan laten 
we de kinderen zelf oplossingen bedenken volgens de Kanjerregels en hier naar handelen. 
De kinderen van deze leeftijd bieden we troost d.m.v. nabijheid bij groter verdriet, op schoot 
nemen doen we in principe niet.  
 

5.1.1.2. Creatieve ontwikkeling  

Om kinderen op het gebied van kunst en cultuur vertrouwd te maken, zullen er diverse 

activiteiten aangeboden en gestimuleerd worden zoals zangles, muziekles door bv kennis te 

maken met diverse muziek instrumenten, museumbezoek etc. 

De jongere kinderen van groep 1 en 2 krijgen een activiteit met voorbeeld aangeboden met 
makkelijker technieken. De midden groep van groep 3 en 4 wordt gekeken naar wat het kind 
aan zou kunnen. Wanneer zij kiezen voor een activiteit met een moeilijker niveau 
ondersteunen wij het kind bij de activiteit. De oudere groep kinderen van groep 5 t/m g8 
jaar krijgen activiteiten van een moeilijker niveau aangeboden.  
Alle stangroepen mogen met elkaars activiteit meedoen wanneer de veiligheid gewaarborgd 
is. 
 

5.1.1.3. Motorisch ontwikkeling 

Motoriek is het geheel aan bewegen en patronen, dat de mens in staat stelt zijn lichaam te 

bewegen, te gebruiken en zich voort te bewegen. Wij hechten er waarde aan het feit dat 

kinderen voldoende moeten kunnen bewegen. Indien het weer het toelaat zal dit zoveel 

mogelijk buiten zijn. Maar ook binnen kunnen de kinderen hun energie kwijt in onze eigen 

inpandige speelzaal. Er worden zowel activiteiten aangeboden voor de grove en fijne 

motoriek. Hierbij valt te denken aan tikspelletjes, gymnastiek, voetbal, hockey, dans, ballet, 

judo, wandelen in de natuur enz. 

De jongere kinderen van groep 1 en 2 krijgen activiteiten aangeboden op oefenniveau met 
het beweegmateriaal in de speelzaal en zangspellen. De midden groep van groep 3 en 4 
wordt gekeken naar wat het kind aan zou kunnen. Wanneer zij kiezen voor een activiteit met 
een moeilijker niveau ondersteunen wij het kind bij de activiteit 
De oudere groep kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen sport- en spelsituaties aangeboden.  
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5.1.1.4. Cognitieve ontwikkeling 

Onder cognitieve ontwikkeling verstaan we alle processen die met denken, leren, herinneren 

en vergeten te maken hebben. Bij kinderopvang de Bonte Pael wordt op een ontspannen en 

leuke manier ook aandacht besteedt aan huiswerkbegeleiding, voorlezen, taallessen, 

taalbeleving. Er zijn ook activiteiten op het gebied van denksport schaken/dammen, 

wereldoriëntatie, bouwen en programmeren. 

Voor de jongere kinderen uit groep 1 en 2 is er wereldspelmateriaal, we spelen mee in hun 
fantasiespel en er zijn eenvoudige gezelschapspellen. In de middengroep, groepen 3 en 4, 
stimuleren we de kinderen om denkgezelschapspellen te kiezen. Ook laten we ze vrij in hun 
fantasiespellen of ondersteunen we als ze vastlopen. 
De oudere groep kinderen van groep 5 t/m groep 8 heeft technisch speelgoed en meer 
strategische/denkgezelschapsspellen. 
 

5.1.1.5. Natuurbesef en maatschappij. 

De natuur is ook van groot belang voor de ontwikkeling van het kind, voor het 

zelfvertrouwen, motoriek, oogontwikkeling(horizon) oog en hand coördinatie enz. De 

kinderen krijgen activiteiten aangeboden in en over de natuur, dit kunnen onderzoekjes zijn 

bij een educatiecentrum in Delft (de Papaver) het bijhouden van een eigen moestuin, bezoek 

en helpen in een kinderboerderij.  

T.a.v. de maatschappij zullen we openstaan om met de kinderen bezoeken te brengen aan 

verzorg/verpleeghuizen ook zullen we openstaan voor projecten omtrent derde wereld 

landen. Projecten op het gebied van maatschappelijk besef zijn zonder het beïnvloeden van 

enige ‘politieke’ of ‘religieuze’ voorkeur. Er worden met regelmaat proefjes gedaan. De 

jongere kinderen van groep 1 en 2 beleven dit, voeren de opdracht uit en bespreken wat ze 

zien gebeuren. 

Voor de midden en oudere groep kinderen van groepen 3 en 4 en 5 t/m 8 geven we hier een 
verdieping aan door met hen te voorspellen wat er gaat gebeuren en te beredeneren wat er 
is gebeurd. 
 

5.1.2. Werkwijze ten aanzien van de kinderinspraak 

Binnen de kinderopvang de Bonte Pael vinden we de inspraak van de kinderen belangrijk. 

Daarom heeft de kinderparticipatie een belangrijke plaats binnen onze visie. 

De kinderraad (een afvaardiging van kinderen die alle kinderen vertegenwoordigen) helpt 

ons om de activiteiten te evalueren en wensen en behoeftes aan te geven. De kinderen leren 

op die manier om hun mening te geven en naar elkaar te luisteren. Tevens versterkt de 

deelname aan de kinderraad hun zelfbeeld. In de kinderraad zitten ongeveer  6 kinderen 

tussen de  4 en 12 jaar. De kinderen kunnen zichzelf een per jaar verkiesbaar stellen. Alle 

kinderen van de BSO mogen stemmen op de leden van de kinderraad. De kinderraad 

vergadert één keer per zes weken. De kinderen mogen advies geven zonder 

beslissingsbevoegdheid. 
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5.1.3. Dag-arrangementen 

Dit zijn activiteiten die school en kinderopvang in ons kindercentrum gezamenlijk aanbieden 

aan zowel schoolkinderen als Buitenschoolse opvang kinderen. Deze activiteiten vinden 

plaats na schooltijd. 

Hoofdstuk 6 Ouders 

6.1.1. Samenwerking en afstemming ouders 

Het begeleiden van kinderen gedurende een aantal dagen per week betekent opvoeden. 

Omgangsregels, huisregels en begeleiden een kind naar zelfstandigheid. Dit alles gaat in 

samenspraak met ouders. Kinderopvang de Bonte Pael stelt met nadruk dat de opvang een 

aanvulling moet zijn op de gezinsopvoeding. Zij stelt zich op als een dienstverlener. Ouders 

zijn de eerst verantwoordelijken en hebben die regie over de zorg en opvoeding van de 

kinderen. De buitenschoolse opvang is alleen verantwoordelijk voor dat deel waarin zij de 

kinderen opvangen, waarvoor een overeenkomst met de ouders is afgesloten. Hierbinnen is 

het van belang dat er sprake is van een samenwerking. Ouders en medewerkers zijn 

betrokken bij hetzelfde kind en deze betrokkenheid vraagt om overleg, afstemming en 

uitwisseling. Dit vraagt van de opvang een visie op eigen identiteit en van hieruit omgang 

met kinderen en ouders. Bij de opvang heeft het kind een mentor die voor ouders en kind 

een vast aanspreekpunt is en de gang van zaken rond het kind en het welbevinden bewaakt. 

De ouders worden nauw betrokken bij de wijze van opvang van hun kinderen. Het motto is 

dat niet alleen de kinderen zich thuis moeten voelen bij de kinderopvang de Bonte Pael, 

maar ook de ouders. Dagelijks direct contact met pedagogisch medewerk(st)er is mogelijk en 

wordt bij de jongsten gefaciliteerd door de ontvangstruimte. In de tijd van het contact kan 

het kind de activiteit afronden. Dit bevordert dat het kind en de ouder in alle rust samen 

naar huis kunnen gaan.  

6.1.2. Oudercommissie 

Binnen kinderopvang de Bonte Pael wordt het erg belangrijk gevonden om te weten wat 

ouders denken en vinden, daarom is er een ouderraad opgericht. Hierin zitten minimaal 2 en 

maximaal 7 ouders. Deze oudercommissie heeft een adviserende functie en heeft de 

volgende doelstellingen: 

 De belangen van kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen. 

 De ouders te vertegenwoordigen. 

 De communicatie te bevorderen tussen de organisatie en de ouders. 

 Invloed uit te oefenen op het beleid van de organisatie om de verantwoordelijkheid 

van de ouders aangaande de opvoeding van de eigen kinderen, te realiseren.  

Dit binnen de gestelde randvoorwaarden van het Reglement Oudercommissie. 
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De officiële communicatie met kinderopvang de Bonte Pael vindt via de directeur 

kinderopvang plaats, tegelijk met de MR-vergadering van het onderwijs. Dit is gemiddeld 5x 

per jaar. Alle afspraken en regels zijn vastgelegd in het Oudercommissie Reglement.  

6.1.3. Inschrijving en informatie nieuwe ouders  

Ouders worden na een interessemelding voor het onderwijs altijd uitgenodigd voor een 

kennismakingsgesprek met en een rondleiding door een directielid. Tijdens dit 

kennismakingsgesprek en de rondleiding wordt ook de mogelijkheid tot kinderopvang 

besproken. Voor de kinderopvang is een aparte inschrijving nodig. Na aanvraag ontvangen 

ouders een offerte kinderopvang. Bij akkoord van de offerte ontvangen de ouders een 

getekend contract als bewijs van inschrijving bij de kinderopvang.  

Ouders en kind worden voor een eerste kennismaking uitgenodigd voor een gesprek. Dit 

vindt plaats door en met de mentor van het kind. Ouders maken op deze manier direct 

kennis met de mentor. Bij uitnodiging van de ouders wordt gevraagd of de kinderopvang de 

informatie mag inzien die de ouders hebben ingevuld op het intake formulier voor het 

onderwijs. 

Voor de start binnen de kinderopvang hanteren wij de procedure zoals beschreven onder 

het wennen.  
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Hoofdstuk 7 Kwaliteit 

7.1.1. Kwaliteitsbewaking 

* Oudercommissie 

De locatie beschikt over een eigen oudercommissie. Deze oudercommissie, waarin 

minimaal 2 en maximaal 7 ouders zitting hebben, heeft een adviserende taak en 

behartigt de belangen van de ouders en de kinderen. De ouderparticipatie is van 

groot belang.  

* Kinderraad 

De eigen kinderraad helpt kinderopvang de Bonte Pael om de activiteiten te 

evalueren en wensen en behoeften aan te geven. De kinderen leren op die manier 

om hun mening te geven en naar elkaar te luisteren. Tevens versterkt de deelname 

aan de kinderraad het zelfbeeld. In de kinderraad zitten ongeveer 6 kinderen tussen 

de 4 en 13 jaar. De kinderen kunnen zichzelf eens per jaar verkiesbaar stellen. Alle 

kinderen van de BSO mogen stemmen op de leden van de kinderraad.  

De kinderraad vergadert eens in de zes weken. Een vaste pedagogisch 

medewerk(st)er is verantwoordelijk voor de aansturing van de kinderraad.  

 

7.1.2. Klachtenregeling 

Een belangrijk uitgangspunt voor onze organisatie is het aanbieden van diensten van 

kwalitatief hoog niveau. Toch is het mogelijk dat een ouder niet tevreden is over de 

dienstverlening. Wij vinden het belangrijk dat de ouder ons op de hoogte stelt van de klacht. 

Een klacht biedt ons de mogelijkheid de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. 

Wat houdt de klachten regeling in? 

Een klacht kan mondeling of schriftelijk in worden gediend bij iedere medewerker van 

kinderopvang de Bonte Pael. Het is voor beide partijen het meest bevredigend de kwestie 

met de betrokkene medewerker en of de direct leidinggevende bespreekbaar te maken. 

Samen met hen wordt geprobeerd de klacht op te lossen.  

Wanneer na overleg de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kan de klacht nogmaals 

worden besproken met de directie. Indien dit ook niet leidt tot een bevredigende 

afhandeling van de klacht kan deze voor worden gelegd aan een van de ouderraad of de 

externe klachtencommissie. Een ouder is ook vrij om gelijk naar de klachtencommissie te 

gaan. Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. 

(www.degeschillencommissie.nl) 

Klachtenverslag 

http://www.degeschillencommissie.nl/
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Jaarlijks wordt er door kinderopvang de Bonte Pael een klachtenverslag geschreven over het 

voorafgaande jaar. Dit klachtenverslag wordt alleen geschreven wanneer er klachten gemeld 

zijn. In dat geval is het verslag in te zien op de locatie. 
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Hoofdstuk 8 Diversen 

8.1.1. Protocollen en werkplannen 

Binnen de kinderopvang de Bonte Pael worden protocollen en werkplannen gehanteerd. In 

de BSO zone zijn de protocollen en de werkplannen te vinden in de map protocollen op 

SharePoint, ook hebben de medewerkers toegang tot de server waar alle 

protocollen/werkplannen digitaal te vinden zijn.  

De protocollen/werkplannen bieden richtlijnen in het signaleren en handelen bij specifieke 

problemen en situaties. Daarnaast worden er mogelijke oplossingen aangedragen. Er zijn 

daarnaast ook procedures opgesteld hoe om te gaan met ziektes, hygiëne, 

medicijnengebruik enz. Meer hier over is te vinden in het beleidsplan Veiligheid en 

Gezondheid. 

8.1.2. Inzage pedagogisch beleid en beleid op veiligheid en gezondheid. 

Het beleid is voor de ouders ter inzage beschikbaar op de locatie en te raadplegen op de 

website van IKC de Bonte Pael onder het kopje IKC. 

8.1.3. Samenwerking 

Kinderopvang de Bonte Pael werkt samen met diverse sport-, natuur-, en 
cultuurorganisaties:  

 Papaver 

 Science Center 

 Dok 

 Mad Science 

 Delft voor elkaar 

 Buurtsportvereniging Tanthof 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


