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Voorwoord 

 

Dit pedagogisch beleid heeft tot  doel de inhoud van het pedagogisch beleidsplan duidelijk 

weer te geven.  

 

Vanaf 1 januari 2016 zijn wij één van de locaties van kinderopvang KOOS. Vooralsnog 

hebben wij ons eigen pedagogisch beleid. Deze komt in grote lijnen over één met die van 

kinderopvang KOOS. ( www.kinderopvangkoos.nl) 

( www.kinderopvangkoos.nl) 

 

Hierbij streven wij ernaar dat iedere ouder die dit leest een helder beeld krijgt over de visie, 

het beleid en de werkwijze van BSO Kids- Base. Voor medewerkers dient het pedagogisch 

beleid als leidraad voor het uitdragen van de visie en het beleid. Daarnaast zal dit beleid de 

basis vormen van de pedagogisch werkplannen die  ten uitvoer worden gebracht in het 

dagelijks handelen van onze pedagogisch medewerkers.. Een pedagogisch beleidsplan dat 

we met veel trots aan de lezer presenteren en uitdragen. 

 

Namens het team van BSO Kids-Base 

 

Jolanda Gimberg 

Manager kinderopvang Ukkie. 
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1.1 Visie  

 

Kids-Base is een professionele buitenschoolse opvang (BSO) waar kinderen komen om vriendjes te 

ontmoeten, om samen plezier te maken, om te ontspannen en om onvergetelijke ervaringen mee te 

maken. In onze opvang staan het dagelijks leven, het groepsproces en de sociale ontwikkeling 

centraal. Wij besteden veel aandacht aan de weerbaarheid van kinderen. Kinderen leren bij ons hoe 

ze voor zichzelf op kunnen komen en hoe ze hun eigen grenzen kenbaar kunnen maken. We gaan met 

de kinderen zoveel mogelijk naar buiten om op avontuur te gaan, te ontdekken en onze energie kwijt 

te kunnen. 

 

Een sociale ontmoetingsplek  

Onze BSO is de plek waar kinderen elkaar ontmoeten. Hier komen ze hun vriendjes tegen of ontmoeten 

ze nieuwe vriendjes. Sociale contacten zijn erg belangrijk voor de ontwikkeling en het welzijn van 

kinderen. Kinderen leren veel in de omgang met elkaar. Hierbij reiken wij de kinderen sociale 

vaardigheden aan en stimuleren wij hen in de weerbaarheid.  

 

Samen ontspannen en plezier maken 

Kinderen komen bij onze BSO om plezier te maken en te ontspannen. Samen lachen, spelen en 

ontdekken we van alles. Kinderen hebben vaak al genoeg dingen die ze moeten doen zoals naar 

school gaan. Bij ons kunnen ze even tot rust komen. Ze mogen zelf aangeven wat ze leuk vinden om te 

doen. Sommige kinderen houden juist van rustige activiteiten, terwijl anderen volop willen bewegen om 

hun energie kwijt te kunnen. Wij luisteren naar hun wensen en kijken naar de mogelijkheden. 

 

BSO voor en door kinderen 

Kids-Base heeft een eigen kinderraad. Deze bestaat uit een klein aantal kinderen die betrokken worden 

bij de invulling van onze BSO. Wij nodigen de kinderen uit de kinderraad regelmatig uit om op 

spelenderwijze hun ideeën, gedachtes en wensen over de BSO kenbaar te maken. Wij luisteren actief 

naar de kinderen en kijken naar de mogelijkheden om zoveel mogelijk aan hun wensen tegemoet te 

komen. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen gehoord worden.  

 

Onvergetelijke ervaringen en vakantieopvang 

De BSO organiseert allerlei uitdagende activiteiten, spelletjes. Wij zijn tevens gespecialiseerd in vakantie 

opvang. Gedurende de vakanties is er een speciaal programma, welke vooraf bekent gemaakt wordt. 

We trekken er dan zoveel mogelijk op uit met de kinderen en maken samen allerlei gekke, nieuwe en 

onvergetelijke ervaringen mee. Vakantie is bij ons echt vakantie en is net even anders dan de opvang 

buiten de vakanties.  

 

Samen en voor alle leeftijdsgroepen 

Het bijzondere aan onze BSO is dat wij met het ‘maatjes principe’ werken. Kinderen kunnen maatjes 

van elkaar worden, wat betekend dat zij voor een bepaalde tijd samen met elkaar optrekken en elkaar 

helpen. De pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen hierbij. Op deze wijze stimuleren wij de 

onderlinge betrokkenheid. Ook levert het een belangrijke bijdrage aan de sociale ontwikkeling. Wij 

laten de kinderen plezier beleven in het helpen en aanvullen van elkaar. Waar het ene kind heel goed 

in is, ligt een kans om een ander te helpen. Zoveel mogelijk samen doen is ons uitgangspunt, maar 

hierbij houden wij wel rekening met de verschillen ontwikkelingsfases, behoeftes en interesses van de 

kinderen. Voor iedere leeftijdsgroep is er voldoende plezier, ontspanning en uitdaging te beleven. 
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1.2 Missie  

 

Onze missie is flexibele buitenschoolse opvang van hoge kwaliteit te bieden, waar zowel de wat 

jongere kinderen als de wat oudere kinderen zich kunnen ontspannen en thuis voelen. Kids-Base wil 

kinderen de opvang later ervaren als een tweede thuis waar zij onvergetelijke ervaringen meemaken. 

Naast het beleven van ontspanning, plezier en uitdaging, leren de kinderen ook hoe ze voor zichzelf 

kunnen opkomen en hoe we met elkaar omgaan in verschillende situaties. De sociale ontwikkeling 

staat voorop.  

 

1.3 Uitgangspunten 

 

Het pedagogisch handelen van onze pedagogisch medewerkers is gebaseerd op de volgende 

uitgangspunten:  

 

- Ontspanning, plezier en uitdaging voor alle leeftijdsgroepen 

- Speciale aandacht voor sociale ontwikkeling, met name sociale vaardigheden en       weerbaarheid 

- Onvergetelijke ervaringen en vakanties 

- Kids-Base als plek om vriendjes te ontmoeten 

- Kinderen een eigen stem in vorm van de kinderraad 

- Zoveel mogelijk buitenspelen 

- Nadruk op het groepsproces  

- Benadering gebaseerd op positief opvoeden 

- Stimulering oplossingsgericht leren denken  

- Plezier in het ervaren van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 

 

 

1.4 Pedagogische doelen  

 

Onze kwaliteit waarborgen wij mede door middel van het hanteren van vier pedagogische doelen, 

gebaseerd op de doelen gesteld door de Wet Kinderopvang. 

  

1.4.1. Emotionele en lichamelijke veiligheid 

  Emotionele veiligheid: Wij kijken en luisteren actief naar de kinderen, hebben aandacht voor 

emoties en spelen hierop in, werken met zoveel mogelijk vaste pedagogisch medewerkers, stellen 

kinderen op hun gemak, hanteren duidelijke afspraken en regels, zorgen voor een positieve 

groepssfeer, stimuleren gezamenlijke betrokkenheid van ouders en medewerkers, zeggen wat we doen 

en doen wat we zeggen. Ten slotte werken wij vanuit een positieve opvoedingswijze wat betekent dat 

wij de sterke kanten, het gewenst gedrag en de mogelijkheden van een kind benadrukken. 

   Lichamelijke veiligheid: Wij bieden een veilige en schone omgeving met goede voorzieningen 

waarin kinderen voldoende ruimte hebben om te bewegen. Onze medewerkers zijn constant alert op 

de veiligheid van onze kinderen en de algemene en persoonlijke hygiëne.  

 

1.4.2. Sociale ontwikkeling  

Wij begeleiden de kinderen in het communiceren met elkaar, het kunnen uiten van hun eigen 

gevoelens en gedachtes, het oplossen van problemen of conflicten en het leren opkomen voor 

zichzelf. De sociale ontwikkeling krijgt bij ons veel aandacht, hierin vinden wij het aanleren van sociale 

vaardigheden erg belangrijk. Onze medewerkers springen in bij conflictsituaties of probleemsituaties, 

waarbij ze de kinderen stimuleren in het bedenken van oplossingen. Daarnaast werken wij met het 

‘maatjes principe’ wat betekent dat kinderen een bepaalde tijd samen met elkaar optrekken en elkaar 

helpen. De pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen hierbij. Op deze wijze stimuleren wij de 

onderlinge betrokkenheid. Ook levert het een belangrijke bijdrage aan de sociale ontwikkeling. Wij 

laten de kinderen plezier beleven in het helpen en aanvullen van elkaar.  
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1.4.3. Persoonlijke ontwikkeling 

Spelenderwijs ontdekken kinderen hun voorkeuren voor bijvoorbeeld bepaalde activiteiten of vriendjes. 

Ze merken waar ze goed in zijn en waar ze misschien minder goed in zijn. Hierbij komen vaak eigen 

emoties kijken. Wij ondersteunen de kinderen hierin. Ook de groei zelfredzaamheid en zelfvertrouwen 

van kinderen wordt door onze pedagogisch medewerkers positieve wijze ondersteund.  

 

 

 

 

1.4.4. Morele ontwikkeling 

Wij begeleiden de kinderen in de omgang met elkaar. We geven ze belangrijke sociale afspraken en 

regels mee die belangrijk zijn binnen onze buitenschoolse opvang en onze samenleving. We hebben 

aandacht voor het leren rekening houden met elkaar, het maken van eigen keuzes en 

oplossingsgericht denken. Onze kinderen leren dit spelenderwijs en door het dagelijks leven te ervaren. 

De pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen bijvoorbeeld in het spelen met andere 

kinderen door middel van voorbeeldgedrag of door gewenst gedrag te benoemen. Ook door middel 

van groepsactiviteiten krijgen kinderen veel belangrijke waarden en normen mee zoals ‘luisteren naar 

elkaar’. 

 

1.5 Rol van de Pedagogisch medewerkers  

 

De pedagogisch medewerkers zijn voortdurend uitdagende activiteiten aan het organiseren. Het liefst 

gaan zij naar buiten met de kinderen, naar het park, het bos of andere plekken waar gespeeld en 

ontdekt kan worden.  

De pedagogisch medewerkers zijn zich bewust van het feit dat kinderen naar de BSO komen 

om plezier te maken, te ontspannen en onvergetelijke ervaringen mee naar huis te nemen.  

  Gedurende de activiteiten of speelmomenten begeleiden de pedagogisch medewerkers de 

kinderen op positieve wijze. Samen praten, luisteren en oplossingen bedenken bij problemen vinden zij 

erg belangrijk. Er gaat hierbij veel aandacht uit naar de sociale ontwikkeling en het groepsproces.  

Gedurende de opvang van de kinderen zijn de pedagogisch medewerkers constant alert op 

het welzijn en de veiligheid van de kinderen. De stem van kinderen wordt erg belangrijk gevonden, 

omdat zij zelf vaak al heel goed kunnen aangeven wat zij willen en wat ze leuk vinden. In vorm van een 

heuse kinderraad geven de kinderen aan waar hun behoeftes liggen in vrijetijdsbesteding en 

pedagogisch medewerkers kijken naar de mogelijkheden om daar gehoor aan te geven.  

Op de BSO zijn de pedagogisch medewerkers verantwoordelijk voor het creëren en 

waarborgen van een gezellige, levendige en positieve groepssfeer. Kinderen worden zoveel mogelijk 

betrokken door de pedagogisch medewerkers. ’Samen doen’, ‘elkaar helpen’, ‘betrokkenheid’ en 

‘verantwoordelijkheid’ ‘onvergetelijk’ zijn begrippen die steeds terugkomen. Samen eten en drinken 

betekent dat de tafel gedekt moet worden. ‘Wie wil daar vandaag bij helpen?’, ‘Wat hebben we 

nodig?, etc. Kinderen ervaren vaak veel plezier en leren veel van de momenten waarin zij ervaren dat 

zij iets helemaal zelf mogen doen. De pedagogisch medewerkers stimuleren zelfstandigheid en eigen 

verantwoordelijkheid, waarbij zij altijd een inschatting maken van de mogelijke risico’s. 

Tenslotte zijn de Pedagogisch medewerkers zeer alert op de behoeftes die per leeftijdsfase of 

jongen/meisje erg kunnen verschillen. Er is speciale aandacht voor de oudere kinderen. Zij mogen 

meedenken over wat zij graag zien en doen bij een vetgave BSO.  

 

 

1.6 Werkwijze 

 

1.6.1. Leeftijden 

Kids-Base biedt opvang aan alle kinderen van de diverse scholen uit Apeldoorn in verticale groepen in 

de leeftijd van  4 tot13 jaar.  

 

1.6.2 Flexibiliteit en openingstijden 

Kids-Base is geopend van 6.00 uur tot 21.00 uur, van maandag tot en met zaterdag. De BSO biedt zowel 

voorschoolse-, tussenschoolse- als naschoolse opvang. Ouders kunnen opvang op maat (flexibel) 

afnemen, dit noemen wij flexibele opvang. Flexibele kinderen proberen wij indien dit mogelijk is op hun 

eigen BSO te plaatsen. Als dit niet mogelijk is worden zij opgevangen bij de andere BSO. Wanneer 

kinderen een extra dag komen zal dit in hun eigen stamgroep plaats vinden. Als dit niet mogelijk is dan 

kan plaatsing bij de andere BSO aalleen  plaats vinden met toestemming van de ouders. Tevens is dit in 

de algemene voorwaarden opgenomen bij ondertekenen contract 

 

1.6.3. Flexibele vakantieopvang 
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Wij zijn gespecialiseerd in vakantieopvang. Er worden dan onvergetelijke activiteiten en uitjes 

georganiseerd. Deze worden altijd vooraf bekend gemaakt. Ook in de vakanties is flexibele opvang 

mogelijk. Aan ouders wordt vooraf aangegeven op welke locatie de opvang in de vakanties plaats 

vindt. 

 

 

 

 

 

1.6.4. werkwijze verticale groepen 

Bij onze BSO staat het samen spelen en ontdekken centraal. De kinderen van alle leeftijdsgroepen 

worden gezamenlijk opgevangen. Kinderen leren het meest van elkaar en vinden het vooral belangrijk 

wat kinderen van elkaar vinden. In een ontspannen en plezierige sfeer bieden wij hiermee een 

belangrijke sociale basis. Dit maakt dat Kids-Base de ideale plek is om een positieve bijdrage leveren 

aan het socialiseren en ontwikkelen van zelfvertrouwen bij kinderen.  

Wij betrekken de jonge kinderen en de wat oudere kinderen bij elkaar en laten hierin plezier beleven. 

Het leren rekening houden met elkaar vormt hierin een belangrijk uitgangspunt. De pedagogisch 

medewerkers hebben in de activiteiten en benadering speciaal aandacht voor de diverse 

leeftijdsontwikkelingsfases van de kinderen. Kinderen komen na school binnen.  

 

Opvang bij Basisschool de Fakkel:  

 

Maandag: 

Groep ½ j is om 12.00 uur uit. 

- De kinderen worden opgehaald uit de klas, naar het BSO lokaal  

- Zij gaan een broodje eten 

- Na het broodje mogen zij buiten of binnen spelen 

Groep 3 t/m 8 zijn om 15.00 uur vrij  

- Als alle kinderen er zijn, gaan we drinken en fruit eten, om 17.00 uur krijgen zij nog een hartige 

snack. ( zie voedingsbeleid) Dan mogen de kinderen kiezen of zij binnen of buiten spelen 

- Tussen 16.00-18.30 uur worden de kinderen opgehaald en krijgen de ouders een overdracht van 

de pedagogisch medewerker hoe het is gegaan bij de BSO. 

 

Dinsdag en donderdag: 

De kinderen van groep ½ worden opgehaald uit de klas naar het BSO lokaal, de hogere groepen 

komen zelf naar het BSO lokaal toe. 

- Als alle kinderen er zijn, gaan we drinken en fruit eten, om 17.00 uur krijgen zij nog een hartige 

snack  zie voedingsbeleid) 

- Dan mogen de kinderen binnen of buiten spelen 

- Tussen 16.00-18.30 uur worden de kinderen opgehaald en krijgen de ouders een overdracht hoe 

het is gegaan bij de BSO. 

 

 

Opvang bij BSO aan de Arnhemseweg: 

Maandag,dinsdag,donderdag: 

Kinderen worden tussen 14.00 en 15.15 uur van alle scholen opgehaald en naar de BSO gebracht 

- Als alle kinderen er zijn, gaan we drinken en fruit eten, om 17.00 uur krijgen zij nog een hartige 

snack. ( zie voedingsbeleid) de kinderen mogen kiezen of zij binnen of buiten spelen. Wel proberen 

we iedere dag met alle kinderen even naar buiten te gan. 

- Tussen 16.00-18.30 uur worden de kinderen opgehaald en krijgen de ouders een overdracht van 

de pedagogisch medewerker hoe het is gegaan bij de BSO. 

Woensdag,donderdag,vrijdag,: 

Kinderen worden tussen 11.30 en 12.15 uur van alle scholen opgehaald en naar de bso gebracht. 

- Zij gaan een broodje eten 

- Na het broodje mogen zij buiten of binnen spelen 

- Tussen 16.00-18.30 uur worden de kinderen opgehaald en krijgen de ouders een overdracht van 

de pedagogisch medewerker hoe het is gegaan bij de BSO 

-  

1.6.5. Groepsgrootte 

Kids-Base hanteert de richtlijnen voor het maximaal aantal kinderen per stamgroep uit het ‘Convenant 

Kwaliteit Kinderopvang’. Voor deze BSO hebben wij bij 10 kinderen 1 pedagogisch medewerker , bij 20 

kinderen 2 pedagogisch medewerkers en bij meer dan 20 kinderen 3 pedagogisch m,edewerkers. 

Wanneer 1 pedagogisch medewerker aanwezig is zal de hoofdlocatie aan de Arnhemseweg als 
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achterwacht dienen als de situatie daarom vraagt. Tevens werken wij het hele jaar door met stagiaires, 

die dan als extra op de groep aanwezig zijn. Aan het begin van de middag kan het zijn dat 1 

pedagogisch medewerker tijdelijk alleen op de groep staat omdat haar collega de kinderen aan het 

ophalen is. Hiervoor geldt dat of school of de hoofdlocatie als achterwacht aanwezig is. Dit geldt ook 

aan het eind van de middag. 

 

 

 

 

 

 

1.6.6Wennen bij de BSO. 

Voor de plaatsingsdatum komen kinderen eerst al 2 keer wennen. Ze krijgen dan een maatje die hen 

kan helpen om zich snel thuis te voelen. Dit maatje is één van de kinderen die de bso al bezoekt. Soms 

kan dit een kindje uit de klas zijn of juist een ouder kind die zich daardoor ook weer meer 

verantwoordelijk voelt. 

Ook zal de pedagogisch medewerker met het nieuwe kindje de groepsruimtes verkennen en samen 

met het maatje de afspraken van de locatie bespreken. Er wordt gekeken wat de kinderen aan kunnen 

en prettig vinden. 

 

1.6.7. Locaties, ruimtes en inrichting 

Wij besteden veel aandacht aan de veiligheid en kwaliteit van onze ruimtes, zowel binnen als buiten. 

De ruimtes van Kids-Base en de bijhorende materialen en spellen zijn heel divers. Voor iedere leeftijd zijn 

er uitdagende spellen en materialen. Onze ruimtes zijn zo ingericht dat kinderen zelf kunnen kiezen of ze 

nu juist even willen uitrusten en ontspannen of juist actief bezig willen zijn. We maken bij locatie de 

Fakkel tevens  incidenteel gebruik van een speellokaal van de school. Voor gebruik van deze ruimte 

hebben we huisregels afgesproken hoe om te gaan met deze ruimte. 

Ivm uitbreiding kindplaatsen bij de Fakkel naar 25  wordt er gebruik gemaakt van  nog een klaslokaal. 

De helft hiervan is voor de BSO. Hier zal indien de stamgroep meer dan 20 kinderen heeft gebruik van 

worden gemaakt met een kleinere groep om te eten en te drinken. Daarna mag de ruimte gebruikt 

worden door kinderen die even rustig iets voor zich zelf willen doen ( boekje lezen o.i.d.)  

 

 

1.6.8.. Voedingsbeleid 

In samenwerking met een voedingsdeskundige van Verian hebben wij een voedingsbeleid opgesteld 

voor de opvang gedurende de schoolperiodes. Hierin is beschreven wanneer en wat er wordt gegeten 

en gedronken. Een belangrijk uitgangspunt is dat wij kinderen stimuleren goed naar hun eigen lichaam 

te leren luisteren. Wij bieden stimulans bij het eten en drinken die passend is bij de leeftijd en 

ontwikkelingsfase van een kind. Voor meer informatie: zie ons voedingsbeleid.  

 

 

1.6.9. Kinderparticipatie 

Onze BSO is voor en door kinderen. Kinderen weten vaak al heel goed te vertellen waar hun behoefte 

ligt. Om die reden vinden wij ook de stem van kinderen zeer belangrijk. In vorm van een heuse 

kinderraad laten zij zich horen. Mede hierdoor is onze BSO ook voor de oudere kinderen super 

uitdagend en plezierig. De kinderen geven aan waar hun behoeftes liggen in vrijetijdsbesteding en wij 

kijken naar de mogelijkheden om daar gehoor aan te geven.  

 

 

1.6.10. Buitenspelen 

Wij gaan met de kinderen zoveel mogelijk naar buiten. Na schooltijd is het heerlijk om naar buiten te 

kunnen, te bewegen en frisse lucht te krijgen. Of nu de zon schijnt of het regent, het maakt niet uit. Ons 

motto is: ‘Slecht weer bestaat niet, alleen een slechte jas’. De pedagogisch medewerkers organiseren 

dan ook zoveel mogelijk de activiteiten buiten. Naast de vrijheid in bewegingsruimte is er buiten ook 

volop de kans om te ontdekken, te fantaseren, te ontspannen en te spelen. Daarnaast is buitenspelen 

ook heel gezond en goed voor lichaamsbeweging. Buiten leggen kinderen ook vaak contact met 

elkaar en leren ze veel op sociaal gebied.  

 

1.6.11. Hygiëne  

Binnen onze BSO zijn wij constant bezig met hygiëne. Samen met onze huishoudelijk medewerkers 

dragen wij dagelijks zorg voor schone groepsruimtes en voorzieningen. Ook leren wij de kinderen hoe zij 

zelf bij kunnen dragen aan goede hygiëne, bijvoorbeeld handen wassen op bepaalde momenten. Er 

zijn voor beide locaties werkwijzes hygiëne 
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1.6.12. Privacy 

Kids-Base waarborgt het recht op privacy. Informatie of beelden over of van de kinderen worden 

alleen met toestemming van de ouders/verzorgers gebruikt of op onherkenbare wijze. 

 

1.6.13. Ouder Advies Commissie 

Met betrekking tot het pedagogisch beleid is de Ouder Advies Commissie (OAC) onder andere 

betrokken bij het aanpassen van en het adviseren in deze. Onze OAC zet zich op veel meer gebieden 

in voor onze organisatie. Voor uitgebreide informatie over de werkzaamheden van onze OAC kunt u 

het reglement opvragen bij  de administratie. 

 

 

 

 

1.6.14. GGD 

De GGD voert bij ons jaarlijkse inspecties  uit op naleving van wetten en regels die gelden voor 

(buitenschoolse) opvang van kinderen. De inspectierapporten plaatsen wij op de website. 

  

1.6.15  Informatie over opvallend gedrag 

Als pedagogisch medewerkers ervaren dat kinderen “opvallend” gedrag vertonen zullen zij dit in eerste 

instantie met ouders bespreken en hun zorgen delen. Mochten de zorgen blijven bestaan dan nemen 

ze contact op met de manager kinderopvang die verantwoordelijk is en i.o.m.  de pedagogisch 

medewerkers en of ouders  zal een stappenplan gemaakt worden. Hierin wordt meegenomen met wie 

en op welk moment er gesprekken plaats vinden tevens  wordt gekeken welke instanties benaderd 

kunnen worden voor advies of ondersteuning. Hierbij valt te denken aan Verian( consultatiebureau), 

huisarts, centrum voor jeugd en gezin, enz. Informatie over wat opvallend gedrag is en welke stappen 

genomen moeten worden zijn terug te vinden in ons protocol omgaan met opvallend gedrag. Deze is 

terug te vinden in het ouderportaal. 

 

 

1.6.16 Toepassen van de Meldcode huiselijk geweld en  kindermishandeling 

De pedagogisch medewerkers zijn  alert op de signalen van kindermishandeling en weten wat de 

gevolgen kunnen zijn. De medewerkers  kunnen hun zorgen in kaart brengen en hierover vervolgens op 

een respectvolle en niet-oordelende manier communiceren met ouders. Er is een meldcode aanwezig 

waar alle medewerkers van op de hoogte zijn. En zo de juiste stappen kunnen ondernemen 

 

 

 

 

 

 


