
 

 

Beleidsplan BSO           versie november 2021  (IKK) 



 
2 Poko Loko beleidsplan BSO 

INHOUDSOPGAVE Blz. 
  

WOORD VOORAF 4 

  

DEEL I  PEDAGOGISCH BELEID  
  

INLEIDING 6 
  

HOOFDSTUK 1. VISIE VAN POKO LOKO OP KINDEROPVANG 7 

1.1 Het bieden van een gevoel van vertrouwdheid en veiligheid 7 
1.2 Het bieden van uitdaging om te kunnen groeien en leren 8 
1.3. Het bieden van de gelegenheid tot spelend leren met anderen 10 
1.4 Het bieden van de gelegenheid tot het zich eigen maken van de cultuur (morele waarden) 11 
Hoofdstuk 1 samengevat 12 

  

HOOFDSTUK 2. ORGANISATIE 13 

2.1 Aanbod 13 
2.2 Buitenschoolse opvang (4 tot en met 12 jarigen) 13 
2.3 Maximale omvang en leeftijdsopbouw van de groepen 14 
2.4 Groepsruimten, binnen en buiten 14 
2.5 Open deuren beleid  15 
2.5.1. Vakantie- en flexibele opvang, marge dagen en extra opvang 15 
2.6 Pedagogisch medewerkers 16 
2.6.1. Elk kind een mentor 16 
2.6.2 Aantal medewerkers 16 
      Activiteiten buiten de buitenschoolse opvang  
      Calamiteiten  
2.6.3 Kwaliteit 16 
  

DEEL II  PEDAGOGISCH KADER  

  

HOOFDSTUK 3. ONTWIKKELINGSVOORWAARDEN 18 

  

HOOFDSTUK 4. ONTWIKKELINGSTAKEN 19 

4.1 Van 4 tot 7 jaar  
      Normale ontwikkeling 
      Ontwikkelingstaken in de kleuterfase 

19 

4.2 Van 8 tot 12 jaar 
      Normale ontwikkeling 
      Ontwikkelingstaken in de basisschoolfase 

21 

  



 
3 Poko Loko beleidsplan BSO 

DEEL III  PEDAGOGISCH WERKPLAN  

  

HOOFDSTUK 5. HET BIEDEN VAN VEILIGHEID 24 

      Sociaal emotioneel 
      Het respecteren van emoties 
      Fysieke veiligheid 

 

5.1 Het bevorderen van sociale competentie 
5.2 Versterken 
5.3 De groep en het dagritme 

24 
25 
25 

  

HOOFDSTUK 6 UITDAGING EN ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN 26 

6.1 Praten met kinderen 26 

  

HOOFDSTUK 7.   

HET EIGEN MAKEN VAN WAARDEN, NORMEN EN CULTUUR 28 

7.1 Respect en aandacht 28 
7.2 Grenzen stellen 28 
7.3 Diversiteit  28 
  

HOOFDSTUK 8. SAMEN MET OUDERS 29 

8.1 Kennismaking 29 
8.2 Contact en informatie 29 
      Overgang volgende groep  
      Persoonlijk bakje  
      Trakteren  
8.3 Gesprekken 29 
8.4 Ouderavonden 29 
8.5 Lentefeest en groepsfeesten 29 
8.6 Oudercommissie 30 
8.7 Ouderapp, memo, Facebook en website 30 
8.8 Interactie 30 

  



 
4 Poko Loko beleidsplan BSO 

WOORD VOORAF 
 
Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang (BSO) voor 4 tot 12 jarigen van 
Kindercentrum Poko Loko. Door het pedagogisch beleidsplan krijgen ouders, gemeente, scholen en 
andere betrokkenen inzicht in de manier waarop met de kinderen op de buitenschoolse opvang 
gewerkt wordt. Daarnaast biedt dit beleid pedagogisch medewerkers de mogelijkheid na te denken 
over hun eigen werk en functioneren binnen de buitenschoolse opvang.  
 

Poko Loko biedt buitenschoolse opvang op basis van een professioneel pedagogisch beleid (deel 1). De 
ontwikkelingsvoorwaarden van het kind worden apart beschreven (deel 2). Dit alles is concreet 
vertaald naar de praktijk van alle dag in het werkplan voor 4 tot 12 jarigen (deel 3).  
 

In beweging 
Beleid is voortdurend in beweging, zo ook het pedagogisch beleid van Poko Loko. Minimaal elke twee 
jaar wordt het beleidsplan geëvalueerd en waar nodig aangepast. Op deze manier kunnen wij de 
kwaliteit van onze opvang optimaliseren en waarborgen, omdat we vanuit een goed doordachte visie 
planmatig en doelgericht met onze taken omgaan. Ons beleidsplan is het uitgangspunt voor het 
schrijven van protocollen voor het primair proces en dient als basis voor het nemen van beslissingen 
over de aanpak van nieuwe vraagstukken.  
 

In dit pedagogisch beleid wordt gesproken over de pedagogisch medewerker of een kind in de zij vorm. 
Hier kan uiteraard ook hij gelezen worden. 
 

We wensen je veel plezier bij het lezen. Mocht het beleid vragen oproepen dan vragen wij jou deze te 
bespreken met de pedagogisch medewerkers, met José Kalk, leidinggevende van Poko Loko of met 
Welmoet Ferguson, directeur. 
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INLEIDING 
 

Kinderopvang is onmisbaar. Kindercentrum Poko Loko biedt professionele en betrouwbare opvang en 
is een essentiële voorziening voor kinderen, voor ouders en de maatschappij. 
 

 
 

Kwaliteit staat bij ons voorop. In onze visie staat het kind centraal. We respecteren en waarderen de 
eigenheid van ieder kind. Vanuit deze visie biedt Poko Loko veiligheid, geborgenheid en 
vertrouwdheid: een plek waar kinderen vrijuit (met elkaar) kunnen spelen. Je ziet dat terug in de 
gebouwen, de inrichting en speelmaterialen. Maar vooral in de werkhouding van pedagogisch 
medewerkers, management en facilitaire diensten. Wij groeien mee met veranderingen in de 
maatschappij en volgen waar mogelijk de wensen van onze klanten, groot en klein. 
 

De kracht van kinderopvang zit verborgen in 3 aspecten: 
 

Kinderopvang is goed voor kinderen 
We nemen nadrukkelijk de verantwoordelijkheid op ons om op een positieve manier bij te dragen aan 
de ontwikkeling van kinderen. Poko Loko is een aanvulling op de opvoeding thuis. Het kind leert vroeg 
zich binnen een groep aan te passen en te handhaven. De eerste vriendschappen van een kind 
ontstaan. Dit versterkt het zelfvertrouwen van de kinderen en daardoor durven ze nieuwe uitdagingen 
aan.  
We proberen de kinderen te begrijpen, te begeleiden en te stimuleren. We hopen dat we op deze 
manier bijdragen aan een optimale ontwikkeling van de kinderen tot competente, evenwichtige, 
zelfstandige, creatieve en sociaal vaardige mensen. 
 

Kinderopvang is goed voor ouders 
We nemen de opvang en opvoeding van het kind over op de tijden dat ouders vanwege werk, studie 
of andere activiteiten hiervoor niet beschikbaar zijn. We garanderen de continuïteit die hierbij vereist 
is. Poko Loko biedt ouders een laagdrempelige vorm van ondersteuning bij de opvoeding, wanneer 
ouders hulpvragen hebben kunnen ze terecht bij de pedagogisch medewerker. Als deze geen antwoord 
heeft zal de directeur, of derden geraadpleegd worden. 
 

Kinderopvang is goed voor de maatschappij 
We realiseren een grotere arbeidsparticipatie. Maar ook is er de bijdrage aan een evenwichtige en 
gezonde maatschappij; een duurzame samenleving. Kinderen komen in aanraking met andere 
leefmilieus, ze leren de verschillen van elkaar onderscheiden en respecteren. We oefenen met de 
kinderen om zelf conflicten op te lossen en tegelijkertijd rekening te houden met elkaar. Ouders 
kunnen zich verder ontplooien en deelnemen aan de samenleving. Zij dragen daardoor bij aan de 
welvaart en welstand van de maatschappij. Zo kunnen ouders een positieve bijdrage leveren aan de 
maatschappij. 
 

Op Poko Loko heerst een open en gemoedelijke sfeer. We willen graag dat de kinderen zich binnen de 
gehele locatie veilig en op hun gemak voelen. Dit ontwikkelen we door te werken met gezamenlijke 
thema’s, ‘open deuren’, en veel gezamenlijk buiten te spelen. Zo worden de kinderen in hun 
ontwikkeling naar zelfstandigheid gestimuleerd. Onze medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor 
elk kind en kennen door onze werkwijze bijna alle kinderen die op hun locatie zijn. 
 

POKO LOKO IS VROLIJK, VRIENDELIJK EN BETROUWBAAR 
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HOOFDSTUK 1. VISIE VAN POKO LOKO OP KINDEROPVANG 
 

Kinderopvang levert een bijdrage aan een optimale ontwikkeling van kinderen. Marianne Riksen-
Walraven, hoogleraar ontwikkelingspsychologie, heeft vier pedagogische doelen geformuleerd die in 
elke opvoedingssituatie gelden, dus ook bij ons. We werken ze alle vier uit met praktische voorbeelden 
in dit hoofdstuk. 
 

Vanuit de volgende vier pedagogische doelen formuleren wij ons hoofddoel: 
 

Wij bieden kinderen een veelzijdige en passende omgeving  
waarin ze zich veilig en vertrouwd voelen  

en zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
 

1.1 Het bieden van een gevoel van vertrouwdheid en veiligheid 
        Heeft jouw kind het naar zijn/haar zin? 
 

Kinderen moeten zich veilig, vertrouwd en beschermd voelen op de BSO 
We bieden op verschillende manieren kinderen een gevoel van emotionele veiligheid en de ruimte 
voor hechting. Door de samenstelling van de groepen en de vaste medewerkers kent iedereen elkaar 
en kunnen kinderen zich hechten aan wie zij uitkiezen. Pedagogisch medewerkers laten de kinderen 
voelen dat ze welkom zijn. Zij bieden een luisterend oor, een knuffel of high five. 
Door het werken met horizontale groepen kunnen kinderen gericht aandacht krijgen die past bij hun 
ontwikkelingsniveau. Ook door het bieden van een vaste structuur weten de kinderen waar ze aan toe 
zijn en zorgt dit voor rust en een veilig gevoel. Als ze zich veilig voelen, kunnen kinderen ontspannen 
en zich ontwikkelen. 
 

Gevoel van eigenwaarde  
We willen kinderen een gevoel van eigenwaarde meegeven door hen met respect te behandelen. 
Iedereen wordt even serieus genomen en er wordt niet “over iemand heen gepraat ”. Poko Loko is blij 
dat de kinderen er zijn en dat laten de medewerkers ook zien. Zij blijven de kinderen continue 
stimuleren en activeren en geven regelmatig complimentjes (denk hierbij vooral aan verlegen kinderen 
en kinderen die ongewenst gedrag vertonen). Gewenst gedrag is gemakkelijker aan te leren als 
kinderen zien dat andere kinderen daarvoor complimentjes krijgen.  
 

Eigenheid van het kind  
Elk kind heeft ruimte nodig, ongeacht leeftijd, aard, karakter, ontwikkeling en uiterlijk. Poko Loko heeft 
daar letterlijk vorm aan gegeven: vrolijke groepen, een knusse tuin en ruime speelpleinen, ruimer dan 
de wettelijk gestelde eisen rondom het aantal m2 per kind. In deze vriendelijke ruimtes ervaren de 
schoolkinderen vooral het gevoel dat zij zichzelf mogen zijn. Kinderen mogen fouten maken en daarvan 
leren, je kijkt samen naar wat wel kan, en niet wat er niet mag. Zo wordt een kind wat hard heen en 
weer blijft rennen op de groep als volgt aangesproken: “Binnen mag je lopen… als ik klaar ben met het 
voorlezen aan deze kinderen kunnen we buiten lekker voetballen. Of wil je alvast met je vrienden 
voetballen gaan in de voetbalkooi? Dan maken we deze afspraken … … totdat ik ook buiten kom.” Door 
geborgenheid en een vertrouwde omgeving te bieden, stimuleert Poko Loko de eigenheid van elk kind.  
 

Zelfbeeld  
Het bevordert een positief zelfbeeld als medewerkers complimentjes geven bij prettig gedrag en bij de 
dingen die kinderen kunnen. We geven opbouwende kritiek. Negatief gedrag wordt zoveel mogelijk 
genegeerd, tenzij het gevaar oplevert voor het kind of de omgeving. Door niet in te grijpen als het niet 
echt nodig is, leren kinderen wat de gevolgen zijn van hun gedrag en leren zij de verantwoordelijkheid 
te nemen voor deze gevolgen. Soms tot onze eigen verbazing kunnen kinderen onderling al veel 
oplossen. Het is wel belangrijk dat er een volwassene is die altijd oplet en de belangen van alle kinderen 
ziet, zo zal een dominant kind wel eens plaats moeten maken en zal een stil kind juist aangesproken 
worden.  
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Zelfvertrouwen  
Klein en uitdagende opdrachten, passend bij het ontwikkelingsniveau van een kind, vergroten het 
zelfvertrouwen. Dat gebeurt ook door kinderen te laten ervaren wat ze kunnen, duidelijke en concrete 
complimenten te geven als zij iets goed doen, of ze waar nodig te helpen. Het is belangrijk dat het kind 
gemotiveerd wordt om steeds opnieuw te proberen het zelf te doen. Het gaat om de moeite die een 
kind doet, niet om het resultaat. 
Samen met ouders tekenen kinderen een zelfstandigheidscontract. Afhankelijk van de leeftijd en het 
karakter mag hij/zij zonder direct toezicht buiten spelen, op een speelverdieping klimmen, een 
boodschap van het dagverblijf ophalen of alleen naar huis fietsen. . 
 

Omgaan met emoties  
De medewerkers stimuleren de kinderen om om te gaan met hun eigen emoties en die van anderen. 
Ben je boos, verdrietig? We gaan naast het kind zitten en praten er eventjes over. “Voel jij je …? Dat is 
geen prettig gevoel? Wat is er gebeurd? Het is de angst die je boos maakt. Kom maar even bij me, de 
situatie is nu voorbij en het nare gevoel gaat ook weer over.” 
De emoties worden serieus genomen: we benoemen dat deze erkend wordt en normaal is.  
Ook een uitgelaten kind heeft ruimte nodig. Slaan is niet altijd persoonlijk bedoelt en kan een uiting 
zijn van ongenoegen of enthousiasme. In gesprek met het kind wordt dit bevraagd, uitgelegd en er 
wordt een andere manier van spelen voorgesteld. Zaken die uit de hand lijken te lopen, of als er iets 
op school is gebeurd, wordt ook met ouders besproken. 
 
 

1.2 Het bieden van uitdaging om te kunnen groeien en leren 

        Heeft jouw kind iets geleerd dat zinvol voor hem/haar is? 
 

Het belang van het ontwikkelen van persoonlijke competentie 
Met andere woorden, we willen ‘het beste’ uit onze kinderen halen. Het betekent dat kinderen de 
mogelijkheid krijgen om zelfredzaam en zelfstandig te worden en zelfvertrouwen op te bouwen. Als 
goede basis voor later. Het aanbieden van uitdagende spelvormen en speelgoed stimuleren de 
ontwikkeling van een kind. We hebben het hier over brede persoonskenmerken zoals veerkracht, 
zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Hierdoor kan hij/zij allerlei typen 
problemen aanpakken en zich aanpassen aan veranderende omstandigheden, er komen 
zelfvertrouwen en zinvol bezig zijn om de hoek kijken. Elke dag zijn er activiteiten, binnen en buiten, 
van spelletjes en knutselen tot hout zagen, een vuurtje stoken en je eigen brood bakken. Een ander 
kan wat rust gebruiken, zoals bijvoorbeeld de tijd nemen om bij te komen van een schooldag.  
 

Stimuleren van de cognitieve ontwikkeling  
Kinderen leren door spelen, bezig zijn en voorbeelden na te doen. Door de dagelijkse gebeurtenissen 
te bespreken ontstaat ordening in het hoofd van het kind. De volwassene legt uit, benoemt de dingen 
en nodigt uit om dingen zelf te verwoorden. Regelmatig doen we een beroep op het vermogen van het 
kind om oplossingen te zoeken voor problemen. We spreken open over grote zaken (plaaggedrag) of 
kleine zaken (bewaren van lego werkstukjes) en maken samen afspraken.  
We beiden verschillende materialen aan tijdens activiteiten en aangepast aan hun interesse, want 
wanneer de interesse van het kind gewekt is, is de concentratie groter. De medewerkers zijn creatief 
waardoor de kinderen zich uitgedaagd voelen. Gezelschapsspellen stimuleren het denkvermogen en 
het sociaal omgaan met anderen. Dat een kind zelfstandig oplossingen leert bedenken voor problemen 
is van groot belang voor de verstandelijke ontwikkeling.  
 

Taalontwikkeling  
De cognitieve (taal)competenties worden gevormd door fantasiespel, wat kinderen vanaf 4 jaar 
continu met elkaar doen. De medewerkers praten met de kinderen en benoemen hun handelen zodat 
de woordenschat en het begrip over taal wordt vergroot. Bijvoorbeeld grove graffiti tekst welke ze zien 
op een muur: wat betekent het, wat doet dat met jou? Wat kan het voor een ander betekenen?  
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Stimuleren van motorische ontwikkeling  
De lichamelijke of motorische ontwikkeling is onder te verdelen in grove motoriek (lopen, klimmen, 
springen, hoepelen) en fijne motoriek (spelen met bouwstenen, breien). Beide ontwikkelingen zijn 
belangrijk voor het goed functioneren van het lichaam. Afhankelijk van de motoriek bieden we 
verschillende soorten materiaal aan. Al deze materialen hebben een gericht doel. Om de lichamelijke 
ontwikkeling te stimuleren krijgen de kinderen de ruimte om binnen én buiten bezig te zijn met 
bewegen. Binnen zijn speelwerkverdiepingen die via de trap of touwladder bereikt worden. Buiten een 
gave trampoline, veel ruimte voor rijdend speelgoed waar kinderen samen mee kunnen spelen zoals 
bijvoorbeeld een skelter of driewieler met bakfiets en een toffe voetbalkooi. 
 

Begeleiden van de creatieve ontwikkeling  
Gebruik van verschillende materialen, zoals zand, klei en verf, stimuleert bij ieder kind de creativiteit. 
De kinderen kunnen zich vrij uitleven. Ook verven, plakken, tekenen en kleuren behoren tot de 
mogelijkheden. De medewerkers prikkelen de fantasie van de kinderen door ze te laten 
experimenteren met verschillende materialen en op verschillende manieren.  
Ook is er vrijheid in het fantasiespel. Het materiaal is voorhanden, de inrichting mogen de kinderen 
naar hun eigen gevoel en fantasie bepalen op de speelverdiepingen. Waarom zouden wij moeten 
bepalen voor een kind hoe een treincoupé eruit ziet? Als het kind liever een rij stoelen omdraait of een 
koffer moet op schoot met de beer daar boven op, dan is dat ook goed. De medewerkers begeleiden 
de kinderen met het inhoudelijk materiaal en de kinderen doen de rest.  
 

 
 

Omgaan met eigen mogelijkheden  
De medewerkers stimuleren en activeren kinderen in het onderzoeken van hun eigen mogelijkheden, 
zodat kinderen (en hun ouders) merken dat zij veel meer kunnen dan zij misschien dachten. Het kan 
zijn dat de medewerkers opmerken dat sommige kinderen talenten hebben. Door het met ouders te 
bespreken en hen eventueel door te verwijzen naar de juiste instanties, worden de talenten van de 
kinderen opgemerkt en benut. Door rekening te houden met het individuele ontwikkelingsniveau van 
elke kind en de kinderen in hun waarde te laten, laten we merken dat we vertrouwen hebben in wat 
het kind kan. Kinderen worden daarom niet met elkaar vergeleken, want de ontwikkeling van het ene 
kind is namelijk geen maatstaf voor het andere kind. Dit geldt natuurlijk voor de cognitieve en 
motorische ontwikkeling en ook voor de sociale ontwikkeling.  
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Omgaan met conflicten  
Indien er een conflict bestaat, is het goed om te laten zien dat het kind het probleem ook zelf kan 
oplossen. Kinderen hebben vertrouwen in hun eigen mogelijkheden wanneer ze ervaren dat ze met 
bepaald gedrag ruzies oplossen of van een onveilige situatie een veilige weten te maken. Als er te snel 
ingegrepen wordt of moeilijke situaties voorkomen worden, missen de kinderen de mogelijkheid om 
te ervaren dat hun eigen gedrag invloed heeft op (de gevolgen van) een situatie. Het blijkt dat de regie 
wel in handen moet zijn van de volwassene om bijvoorbeeld pestgedrag te voorkomen tussen 
kinderen. Een dominanter karakter kan onbedoeld en toch impulsief over andere kinderen hun grens 
heen walsen.  
 

Leren samenwerken  
We hebben horizontale leeftijdsgroepen zodat, zelfs als de groep groot is, kinderen gericht kunnen 
spelen wat bij hun ontwikkelingsfase past. Aan tafel wordt van alles besproken. Ook met wie je speelt 
en wat je gaat doen. Zonder dat het ‘moet’ werkt een kind dan aan ‘projectje’. De medewerkers 
selecteren de kinderen bijvoorbeeld op hun kwaliteiten en vaardigheden en laten ze als team aan een 
opdracht werken, ook bij iets eenvoudigs als een verjaardagskaart maken voor een ander. Leren delen 
en het cadeau weggeven is ‘part of the game’. Hiermee leren de kinderen ook de kwaliteiten van 
anderen herkennen. Zo ervaren de kinderen de toegevoegde waarde van samenwerken met andere 
kinderen.  
De kinderen kiezen zelf hun dagprogramma en worden daarnaast gestimuleerd ook andere keuzes te 
maken. 
 
 

1.3  Het bieden van de gelegenheid tot spelend leren met anderen 

        Heeft jouw kind met andere kinderen gespeeld? 
 

Kinderen krijgen in onze groepen de mogelijkheid zich te vormen tot sociale personen, die leren 
omgaan met anderen. We denken dat je daar nooit te vroeg mee kan beginnen. Leren samenwerken, 
anderen helpen, conflicten oplossen, je inleven in de ander, functioneren in een groep, communiceren.  
 

Onze medewerkers 
Voor de ontwikkeling van deze zogenoemde ‘sociale competenties’ is het belangrijk dat kinderen zich 
veilig en geborgen voelen. Er wordt op respectvolle wijze met de kinderen omgegaan. Zo wordt er niet 
over de hoofden van het kind heen gesproken. Eventuele problemen worden onder vier ogen 
besproken. Door positief in te gaan op gevoelens als blijdschap, verdriet, woede, angst en 
onverschilligheid, stimuleren we de ontwikkeling van het leren kennen van de eigen gevoelens, het 
hiermee om kunnen gaan en het (durven) tonen van deze gevoelens aan anderen. De gevoelens van 
een kind worden serieus genomen, er wordt geluisterd en meegeleefd. De medewerkers denken 
vanuit het kind en laten merken dat ze het kind begrijpen. Samen gezelschapsspelletjes doen, zoals 
memory, bevordert de ontwikkeling van sociaal gedrag. Ook worden kinderen die altijd alleen spelen 
in een spelsituatie betrokken, zodat ze ontdekken dat samen spelen ook iets toevoegt.  
Onze medewerkers hebben interactieve trainingen gevolgd die hen bewust maakt hoe we omgaan met 
een kind. Zo zullen we naast een kind gaan zitten en met hem/haar praten over bijvoorbeeld het buiten 
sluiten van een ander kind: “Wat gebeurt er? Met welk doel? Hoe kan dat anders? Wat zou jij willen 
dat er gebeurt als het jou overkomt?”.   
 

Onze groepen 
De groepen bieden kinderen gelegenheid om sociale competenties te ontwikkelen. De kinderen komen 
in contact met leeftijdsgenoten. Ze maken deel uit van een groep en leren deelnemen aan 
groepsgebeurtenissen. Ze leren hoe ze met elkaar om moeten gaan en hoe ze conflicten kunnen 
voorkomen en zelf kunnen oplossen. Ook leren ze de basisbeginselen van sociale vaardigheden. Dit 
geeft ze de kans om zich te ontwikkelen tot individuen die kunnen functioneren in de maatschappij.  
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Zelfredzaamheid en zelfstandigheid  
De kinderen leren om zelf hun brood te smeren met een scherp mes, in kleine groepjes zonder continu 
toezicht buiten te spelen, om te gaan met uitdagingen en gevaren inschatten van klimrekken, fietsen 
en vuurtjes stoken en zo verder. We stimuleren de zelfstandigheid- en de zelfredzaamheid van de 
kinderen. Hierbij letten de medewerkers goed op wat een kind al kan en waar het op dat moment aan 
toe is. Er is aandacht en ruimte voor zelfstandigheid en fouten maken, want dat helpt bij het zelfstandig 
worden. 
 

Een schoolkind dat uit ervaring weet dat het fouten mag maken, durft er voor uit te komen iets niet te 
weten of niet te kunnen. De medewerkers doen voor wat de bedoeling is en geven aanwijzingen.  
Wij stimuleren de kinderen om elkaar te helpen. Het is belangrijk dat kinderen zich gestimuleerd 
voelen om steeds opnieuw te proberen iets zelf te doen. Kinderen worden positief benaderd, want 
hierdoor bouwen zij zelfvertrouwen op en krijgen zij plezier in hun eigen prestaties.  
 

Kinderen worden (daarom) aangesproken op hun gedrag en niet op hun persoon. Voorbeeld:  
We vragen wel: Heb jij die tekst op de muur geschreven? Wat wil je daarmee zeggen? (en dat 
bespreken, eventueel op een later moment door de mentor) Weet je wat dit voor ons betekent? We 
gaan het samen schoonmaken. 
We zeggen niet: Jij bent slecht bezig en als je zo door gaat krijg je straf. 
 
 

1.4  Het bieden van de gelegenheid tot het zich eigen maken van de cultuur 

(morele waarden) 
Heeft jouw kind geleerd om op sociale en respectvolle wijze met anderen om te gaan? 

 

Regels eigen maken, grenzen ervaren 
Om goed te kunnen functioneren in de samenleving is het nodig dat kinderen de waarden en normen 
van de maatschappij / de cultuur leren kennen en zich eigen maken. Er zijn veel (ongeschreven) regels 
in de maatschappij, zo ook op de groepen. Je mag niet slaan, spugen, een ander pijn doen, je gaat leren 
delen en samen spelen, je zal op je beurt moeten wachten, eerlijk zijn, je inleven in een ander en zo 
verder. Door als volwassene als voorbeeld te dienen en door uitdagende spellen aan te bieden, kunnen 
deze regels meegegeven en toegepast worden. Spelenderwijs krijgen kinderen de cultuur van de 
groep. Tijdens het eten leren de kinderen dat ze op elkaar moeten wachten met eten en dat niet 
iedereen dezelfde (eet)gewoontes heeft.  
De groepen laten kinderen kennismaken met grenzen, normen en waarden en met de gebruiken en 
omgangsvormen. We leggen geduldig uit waarom iets niet mag en hoe het dan wel anders kan. We 
hoeven niet te (ver)oordelen.  
Een kind mag fouten maken, dan vormt zij haar eigen mening, en dan kan het de volgende keer op een 
andere manier gaan. Al doende leren en bijstellen om, als je verder opgroeit, je mening gevormd hebt 
waarop je keuzes kunt maken. En opnieuw zal je fouten maken en zal je ze bijstellen…  
 

Waarden ontwikkelen 
Het overbrengen en eigen maken van waarden vindt plaats tijdens de normale dagelijkse dingen. Zo 
krijgen de kinderen (op hun leeftijd aangepaste) taken om uit te voeren en leren ze dat ze moeten 
opruimen na het spelen. De kinderen kunnen ervaren dat de waarden en normen op de groep anders 
kunnen zijn dan thuis. Het verschil in waarden en normen kan nog groter zijn bij kinderen uit andere 
culturen en godsdiensten. Zij leren dat er verschillen bestaan en dat een dergelijk verschil geen 
belemmering vormt voor een goed contact tussen ouders en medewerkers. Zo leren zij dat ze het niet 
altijd eens hoeven zijn met andere waarden en normen, maar dat ze er wel respect voor kunnen 
hebben.  
In de praktijk betekent het eenvoudig dagelijkse handelingen zoals de mensen groeten bij 
binnenkomst, samen spelen en vragen stellen, opruimen en gedag zeggen. 
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Bij gedrag wat niet genegeerd kan en mag worden, zoals plagen, pesten, buitensluiten of elkaar pijn 
doen, grijpen de medewerkers in. Geduldig en vriendelijk, maar wel duidelijk, leggen zij uit waarom 
iets niet mag. Bij herhaling of extreem gedrag worden de ouders geïnformeerd over het gedrag van 
hun kind en zoeken we samen, eventueel met leerkrachten van de school of een gym-of 
muziekvereniging, naar oplossingen. 
 

Leefwijzen ervaren 
Het kind leert een sociale houding aan die overeenkomt met leeftijd en ontwikkelingsniveau. 
Naarmate het kind ouder wordt, leren zij steeds meer rekening houden met elkaar en elkaars 
eigendommen, leren zij elkaar te respecteren, voorzichtig en zorgvuldig om te gaan met spullen en 
volwassenen of elkaar mee te helpen.  
 
 

Hoofdstuk 1 samengevat 
 
Bovengenoemde 4 punten heel kort samengevat staan 
de medewerkers van Poko Loko voor: 
 

• Duidelijk en consequent zijn in de 

huisregels 

• Eerlijk zijn 

• Jezelf inleven in een ander 

• De kinderen leren op je beurt te wachten 

• De kinderen later ervaren dat het fijn  is te 

kunnen delen en samenspelen 

• Duidelijk uitleggen waarom iets niet mag en 

hoe het wel zou kunnen 

• De kinderen leren dat fouten maken mag 

• De ruimte geven om een eigen 

waardeoordeel te vellen 

• Kleine taken uitvoeren en meehelpen met 

opruimen 

• Het gedrag aanspreken en niet de persoon 

• Kinderen de mogelijkheid bieden om in contact 

te komen met andere culturen, 

geloofsovertuigingen en leefwijzen 
 

• Poko Loko hanteert bij het vermoeden van mishandeling en misbruik een plan van aanpak 
genaamd Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling 

• We communiceren we open en eerlijk met ouders, zij zijn immers toonaangevend in de opvoeding 
van hun kind.  

• We handelen volgens protocollen. We evalueren deze regelmatig en stellen het bij waar nodig 

• Poko Loko werkt actief samen met onder andere het consultatiebureau, het Sociaal team van de 
gemeente en de basisscholen 

• Met de basisscholen hebben we een samenwerkingsovereenkomst waarin onze doelen met het 
oog op de toekomst (de toekomst van de kinderen die ons zijn toevertrouwd) beschreven zijn. 
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HOOFDSTUK 2. ORGANISATIE 
 

2.1 Aanbod 
Binnen de buitenschoolse opvang geven we vorm aan vijf basisfuncties voor de basisschoolkinderen. 
De visie met voorbeelden daarvan zijn beschreven in hoofdstuk 1.  
 

De vijf basisfuncties kort op een rij: 
 

1. Spelen 
Binnen Poko Loko stimuleren de pedagogisch 
medewerkers de kinderen om verschillende 
speelervaringen op te doen,  
zowel individueel, als in kleine groepjes en in 
de grote groep. 

2. Ontwikkelen 
Pedagogisch medewerkers zijn bewust bezig 
met de sociale, emotionele, cognitieve, 
morele en lichamelijke ontwikkeling van de 
kinderen. Voor ons vak en het bewust 
begeleiden van de kinderen is het belangrijk 
dit onderscheid te maken, maar ze staan 
natuurlijk in werkelijkheid niet los van elkaar.  
Het aanbod van Poko Loko is een compleet 
verhaal en sluit aan bij de belangstelling en de 
ontwikkeling van het kind op dat moment. 

3. Ontmoeten 
In de kinderopvang doen kinderen vaak voor 
het eerst ervaringen op in het spelen met 
leeftijdsgenoten en het ontmoeten van 
andere volwassenen. Wij stellen ons tot doel 
dat elk kind leert spelen met andere kinderen, 
zich aan regels te houden en rekening te 
houden met anderen. Dit kan bij Poko Loko in 
een veilige omgeving en met deskundige en 
warme begeleiding in hun eigen tempo. 
         “je kunt het” 

4. Signaleren en ondersteunen  
Ieder kind wordt gevolgd in haar ontwikkeling en welbevinden. Als we bijzonderheden of 
problemen in de ontwikkeling of het welbevinden signaleren, nemen we passende maatregelen. 

5. Ouderparticipatie 
Wij zien ons als partner van de ouders bij de verzorging, opvoeding en educatie van de kinderen. 
In alles wat we met/voor de kinderen doen, zullen we samenwerken met en aansluiten bij ouders.  
 

2.2 Buitenschoolse opvang (4 tot en met 12 jarigen) 
Als kinderen 4 jaar worden, kunnen zij gebruik maken van de buitenschoolse opvang. Bij Poko Loko 
betekent dit dat ouders voorschoolse opvang (VSO), tussenschoolse opvang (TSO), naschoolse opvang 
(NSO) en vakantieopvang plus margedagen kunnen afnemen voor hun kind(eren). 
We werken in horizontale groepen: de Kanjers van 4 en 5 jaar, de Toppertjes van 6 en 7 jaar en de 
Toppers van 8 jaar en ouder. Dat wil zeggen dat de kinderen de dagdelen doorbrengen met 
leeftijdsgenoten. In vrolijke en toch rustig, overzichtelijke ruimten.  
Buitenschoolse opvang geeft invulling aan de vrije tijd van kinderen. De pedagogische medewerkers 
zorgen voor rust en veiligheid buiten de schooltijd en bieden tegelijkertijd een uitdagend aanbod aan. 
Kinderen op de BSO vermaken zich met verschillende activiteiten, zowel binnen als buiten. Sport en 
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spel leveren een grote bijdrage aan een gezonde ontwikkeling van kinderen. Pedagogisch 
medewerkers begeleiden de kinderen elke keer weer in hun vrije spel, maar bieden ook 
georganiseerde activiteiten aan. De visie over het waarom is uitgebreid beschreven in hoofdstuk 1.  
In vakanties wordt vaak met een thema gewerkt als de kinderen dat ook leuk vinden en er worden 
regelmatig uitstapjes gemaakt. 
Typerend voor onze vrolijke sfeer en als klap op de vuurpijl is het jaarlijks terugkomende kamp in de 
meivakantie. Kinderen vanaf 3 jaar en ouder (als ouder(s) het goed vinden en het kind eraan toe is) 
verblijven drie dagen en twee nachten met de pedagogisch medewerkers in een kampeerboerderij. 
 

2.3 Maximale omvang en leeftijdsopbouw van de groepen 
• Bij de Kanjers zijn maximaal 20 kinderen te vinden van Poko Loko van 4 en 5 jaar.  

• Bij de Toppertjes zijn de kinderen van ruim 5, 6 en 7 jaar te vinden, maximaal 20 kinderen per 
groep. 

• Bij de Toppers kan je onze oudste kinderen vinden, vanaf 8 jaar tot en met 12 jaar. Deze groep is 
ook maximaal 30 kinderen groot. 

 

Er zijn periodes dat er meer kinderen zijn van dezelfde leeftijd. Als daardoor een groep te groot wordt 
overleggen we met ouders welke kinderen een paar maanden eerder of later van groep veranderen. 
Als een kind in zijn of haar ontwikkeling eerder toe is aan een volgende groep, dan gebeurt de overgang 
in goed overleg met jou en binnen onze mogelijkheden. We houden ons daarbij natuurlijk aan de 
normen en eisen die landelijk gelden. 
 

Samen spelen op de BSO 
In Zuidbroek eten en drinken de Kanjers, maar ook de Toppertjes en Toppers in hun eigen groep. Als 
ze gaan spelen mogen de kinderen ook naar de groepsruimte van de andere kinderen gaan. Om te 
voorkomen dat het daardoor op de groepen onoverzichtelijk wordt spreken de pedagogisch 
medewerkers tijdens het eten met de kinderen af welk spel zij willen doen en waar. Specifieke 
activiteiten zoals sport vinden plaats onder begeleiding van een volwassene. De pedagogisch 
medewerkers bewaken dat de groep niet groter wordt dan 20 kinderen per activiteit. 
 

Hoe ouder het kind, hoe meer vrijheid het aankan in zelfstandig spelen. Om hierin aan te sluiten bij de 
thuissituatie spreekt elk kind in overleg met ouders en de pedagogisch medewerker af welke vrijheden 
hij of zij aan kan. Dit wordt schriftelijk vastgelegd in een ‘zelfstandigheidscontract’.  
 

De Kanjers (de 4 en 5 jarigen) spelen met elkaar of met de 3 jarigen en gaan daarnaast regelmatig op 
bezoek bij de Toppertjes en de Toppers.  
 

2.4 Groepsruimten, binnen en buiten 
Onze BSO is onderdeel van het Kindcentrum Zuidbroek, waar basisonderwijs en kinderopvang van 4 
tot 13 jaar onder één dak aangeboden wordt. De ruimten voldoen aan de eisen die gesteld worden 
aan Frisse Scholen waarbij je bijvoorbeeld kan denken aan een hoge kwaliteit van luchtzuiverheid en 
luchtvochtigheid. 
 

Bij de Kanjers is er voor de kleuters van 4 en 5 jaar ruimte waar zowel gerust als gespeeld kan worden. 
Er zijn plekken waar kinderen hun fantasiespel kwijt kunnen of rustig een boekje bekijken. De ruimte 
is overzichtelijk voor de pedagogisch medewerkers en biedt de kinderen voldoende gelegenheid om 
zich optimaal te ontwikkelen. Buiten is veel ruimte inclusief een grote zandbak, speeltoestellen en 
schommels om te spelen onder toeziend oog van de pedagogisch medewerker(s). Als de groepsgrootte 
het toelaat (en het dus niet te druk voor ze is) kunnen de kleuters ook de ruimten van de 6 plussers 
gebruiken.  
 

Voor De Toppertjes van 6 en 7 jaar en De Toppers vanaf 8 jaar zijn er naast BSO-tuin met zandbak, 
speelhuizen, nestschommel en het grote speelplein aan de voorzijde, de volgende ruimtes. 
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• de groepsruimte voor de Toppertjes (aan tafel kletsen en spelen, rusten, lezen, fantasiespel in de 
poppenhoek) 

• de groepsruimte voor de Toppers (samen fruiteten aan tafel uit school, legotafel, zithoek en groot 
aantal kasten met ruim spelaanbod) 

• het speciaal ingerichte atelier (handenarbeid, drama, muziek) 

• het spellokaal en de gymzaal, beide met attributen (sport en spel, altijd onder begeleiding)) 
 

Er is op de groep van de Toppertjes een speelwerk-verdieping waar alleen de jonge schoolkinderen 
spelen, dicht bij de pedagogisch medewerker en voor het gevoel toch uit zicht.  
In de groep van de Toppers kunnen de oudste kinderen zich terugtrekken om samen te spelen of te 
chillen op de grote speelverdieping. Dat chillen daarboven mag pas als je acht jaar bent, dus dat voelt 
echt groot. 
 

2.5 Open deuren beleid 
Alle kinderen krijgen bij Poko Loko regelmatig de gelegenheid om buiten de eigen groepsruimte met 
kinderen van andere groepen te spelen, zowel in het kinderdagverblijf als bij de buitenschoolse 
opvang. Hierdoor zijn kinderen gewend om op andere groepen te komen. Op tijden dat de grootte van 
de groep (kinderen en begeleiding) het toelaat worden groepen bij elkaar gevoegd. De Kanjers, de 
Toppertjes en Toppers zijn samen gevoegd op de woensdag en op de vrijdag. Zo ontstaat er een leuke 
dynamiek tussen de kinderen (denk aan broertjes en zusjes) en een ongedwongen sfeer. 
In de rustige zomerperiode worden de groepen vaker samen gevoegd. Kinderen zijn hieraan gewend 
en lopen vrolijk en veilig rond. De pedagogische medewerkers vertellen je van tevoren wanneer jouw 
kind op een andere groep zal zijn. 
 

De ene groep kinderen is niet zoals de andere groep kinderen. Wat als druk of te vol ervaren wordt 
hangt af van de samenstelling van de groep kinderen en de pedagogisch medewerkers. Hier gaan we 
bij Poko Loko bewust mee om. Om te drukke groepen te voorkomen wordt soms aan de kinderen 
gevraagd of zij zin hebben om op een andere groep te spelen. Ook houden we hierbij rekening met 
jouw persoonlijke wensen als ouder. 
We hebben de volgende afspraken gemaakt:  

• kinderen die nog aan het wennen zijn, gaan in principe niet naar een andere groep 

• kinderen die je daar het vertrouwde gevoel mee ontneemt, gaan niet naar een andere groep 
 

De kleuters, ‘De Kanjers’ 
De Kanjers starten de dag samen met de ander schoolkinderen op de BSO van de voorschoolse opvang 
(VSO). Tijdens de lunch eten deze kinderen ook samen een broodje (TSO). Kinderen en pedagogisch 
medewerkers kennen elkaar en zo wordt de overgang naar een volgende groep vergemakkelijkt. 
 

2.5.1. Vakantie- en flexibele opvang, marge dagen en extra opvang 
Vakantie- en flexibele opvang 
Poko Loko biedt naast reguliere opvang ook vakantie- en flexibele opvang. De kinderen die van deze 
opvang gebruik maken komen regelmatig en zijn gewend aan de andere kinderen, aan de ruimte en 
aan de pedagogisch medewerkers.  
Marge-dagen, dagen dat de school buiten de vakantie dicht is, vallen bij ons onder vakantieopvang. De 
BSO van Poko Loko is altijd open als de school dicht is, behalve de dag na Hemelvaart en tussen Kerst 
en Nieuwjaar. 
 

Extra opvang 
Indien er naast de reguliere opvang af en toe extra opvang nodig is, bijvoorbeeld een uur langer aan 
het einde van de ochtend of een paar uren extra op een ander dagdeel, dan is dit mogelijk indien de 
groepsgrootte dit toelaat. Het ruilen van een dag(deel) is onder dezelfde voorwaarde ook mogelijk 
indien dit een week van te voren aangevraagd wordt en de ruiling binnen dezelfde week plaatsvindt. 
Bij ziekte van een kind of het afmelden op dezelfde dag is geen ruiling mogelijk. 
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2.6 Pedagogisch medewerkers 
Onze pedagogisch medewerkers zijn geschoold om in de kinderopvang te 
werken. Ze vormen het belangrijkste ‘instrument’ in het werken met de 
kinderen. Zij zijn bepalend voor het welbevinden van de kinderen en daarmee 
voor onze kwaliteit van opvang. We dragen zorg voor de ontwikkeling van onze 
medewerkers. De leidinggevenden zijn inhoudelijk geschoold en hebben veel 
werkervaring op groepen met jonge kinderen. 
 

2.6.1. Elk kind een mentor 
Alle kinderen hebben een mentor, hij/zij werkt op de groep van jouw kind, volgt de 
ontwikkeling van het kind en voert indien nodig observaties uit. Bij het starten van de opvang en bij de 
overgang naar een andere groep krijg je bericht wie de mentor van jouw kind is. De mentor is 
verantwoordelijk voor de gesprekken met de ouders en is het aanspreekpunt voor jouw zoon of 
dochter. Voor de dagelijkse overdracht kan je altijd terecht bij alle pedagogisch medewerkers op de 
groep. En ook jouw kind kan voor dagelijkse dingen bij alle medewerkers terecht. 
 

2.6.2. Aantal medewerkers 
Op elke groep streven we naar 3 vaste pedagogisch medewerkers. Zij werken in principe altijd op de 
groep van je kind. Toch kan het zijn dat zij afwezig zijn door ziekte, vrije dagen of het volgen van een 
training. Dan wordt hij/zij vervangen door 1 van de pedagogisch medewerkers van een andere groep 
of hij/zij die als oproepkracht aan betreffende groep verbonden is. We werken volgens de landelijk 
vastgestelde ratio, wat betekent dat er bij De Kanjers 1 pedagogisch medewerker aanwezig is voor 10 
kinderen, voor De Toppertjes geldt dat er 1 pedagogisch medewerker aanwezig is voor 11 kinderen en 
voor de Toppers geldt dat er 1 pedagogisch medewerker aanwezig is voor 12 kinderen. Op de groep 
van 4 tot 8 jarigen zijn er maximaal 20 kinderen. Een stamgroep van kinderen van 8 jaar en ouder mag 
30 kinderen groot zijn. Bij 20 kinderen of meer mag er naast de 2 beroepskrachten een 3e volwassene 
ingezet worden. 
Omdat de kinderen van de ene groep naar de andere groep vrij kunnen bewegen om een bepaalde 
activiteit te gaan doen, worden ze ook begeleid door de pedagogisch medewerker van de andere 
groep. Tijdens de VSO (7 tot 8.30 uur) is dit meestal het geval. We houden ons telkens aan de eis dat 
er één medewerker is voor maximaal 10 kinderen. Het is dus mogelijk dat een kind even moet wachten 
totdat het mee kan doen aan de activiteit van zijn of haar keuze. 
 

Activiteiten buiten de buitenschoolse opvang 
Als de kinderen op stap gaan houdt Poko Loko zich aan het aantal kinderen per medewerker. Als de 
groep samenstelling of de activiteit daarom vraagt wordt er extra begeleiding ingezet. Er gaat een 
mapje mee met de kind gegevens. EHBO spullen gaan mee. 
Poko Loko biedt de mogelijkheid voor het brengen of halen van kinderen naar muziek of sport, indien 
de samenstelling van de groep (en het aantal medewerkers) het toe laat.  
 

Calamiteiten 
Achterwacht: Indien een pedagogisch medewerker vanwege het kleine aantal kinderen alleen op de 
groep staat, is een collega van een andere groep in de ruimte ernaast aanwezig. Is een pedagogisch 
medewerker de enige begeleider in een gebouw, dan zorgen we dat er een kantoor-, een facilitair 
medewerker of een stagiaire aanwezig is voor het geval er calamiteiten optreden. In dit laatste geval 
zal een collega per telefoon bereikbaar zijn die binnen 15 minuten aanwezig is.  
 

2.6.3. Kwaliteit 
Om de kwaliteit van de opvang te waarborgen biedt Poko Loko alle pedagogisch medewerkers 
trainingen en scholing aan op gebied van veiligheid en pedagogiek/interactieve vaardigheden. Elk jaar 
wordt de (gecertificeerde) training kinder-EHBO en BHV herhaald. Pedagogisch handelen is onderwerp 
van gesprek in onze overleggen en functioneringsgesprekken. Deze vinden plaats onder leiding van 
José Kalk, leidinggevende en Welmoet Ferguson, directeur.  
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DEEL II PEDAGOGISCH KADER 
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HOOFDSTUK 3. ONTWIKKELINGSVOORWAARDEN 
 

Een kind ontwikkelt zich van nature op zijn of haar eigen manier. Ieder kind heeft heel veel 
mogelijkheden in zich om van alles te kunnen leren. Door te spelen kunnen kinderen zelf ervaren en 
zelf ontdekken. Voor kinderen is het dé manier om te groeien. Wij spelen mee en bieden uitdagende 
opvang. We willen dat zowel binnen als buiten alle 
ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Dat kinderen 
bijvoorbeeld in de natuur bezig zijn, lichamelijk hun 
energie kwijt kunnen, muziek maken en liedjes zingen, 
voorgelezen worden, kunnen kleien en tekenen, proefjes 
uitproberen maar ook dat ze alléén kunnen spelen of 
samen met anderen. Wachten op je beurt bij een 
spelletje, spelregels leren, heerlijk onderuit zitten bij een 
poppenkast of zelf actief aan de slag door een taart te 
bakken. Door deze veelheid aan ervaringen ontwikkelen 
kinderen hun persoonlijke competenties.  
 

Poko Loko biedt een ondersteunende flexibele opvoedingsstructuur:  

• voldoende regelmaat in het leven van alledag  

• aanmoediging, stimulering, geven van instructie  

• het stellen van realistische eisen die passen bij de leeftijd en het vermogen van kinderen  

• het stellen van grenzen, het geven van regels; het uitleggen waarom er grenzen zijn zodat een kind dit zich 
eigen kan maken  

• het uitoefenen van controle op het gedrag van het kind  

• het voldoende ruimte laten aan het kind voor eigen wensen en vrijheid voor eigen initiatief en 
experimenteren, evenals de vrijheid om over de structuur te (leren) onderhandelen  

• het kind krijgt zoveel verantwoordelijkheid als het aankan en ervaart zo binnen die begrenzing de gevolgen 
van zijn gedrag; hij of zij leert de gevolgen inschatten en zijn of haar gedrag af te wegen  

 

✓ We letten op gezondheid en hygiëne. Elk kind wordt goed verzorgd: gevoed, handen wassen, zindelijk 
gedrag op de wc.  

✓ We letten op veiligheid. Dat betekent: afwezigheid van gevaar in de ruimte en de omgeving; afwezigheid 
van gevaarlijke stoffen en afwezigheid van geweld in de omgeving van het kind.  

✓ Ieder kind ontvangt geborgenheid, steun en begrip van de pedagogisch medewerkers. We bouwen een band 
op met ieder kind afgestemd op zijn of haar behoefte. De pedagogisch medewerkers tonen belangstelling 
voor het kind en zijn of haar leefwereld. De behoeften, wensen, gevoelens en verlangens van het kind 
worden serieus genomen door de pedagogisch medewerkers.  

 

De sfeer wordt gezet vanuit het uitgangspunt ‘Samen spelen, samen delen’, de kinderen worden 
ondersteund in het omgaan met de normen en waarden die belangrijk zijn in de omgang met anderen. 
Pedagogisch medewerkers tonen voorbeeldgedrag die nu en later van belang zijn voor het kind. Op 
Poko Loko komt elk kind in contact met leeftijdsgenoten plus volwassenen van wie gedrag, optreden, 
waarden en normen overgenomen kunnen worden die voor nu en later van belang zijn.  
Spelen en bewegen is belangrijk en leveren een grote bijdrage aan een gezonde ontwikkeling van 
kinderen. We begeleiden de kinderen in hun vrije spel en bieden ook georganiseerde activiteiten aan, 
zowel binnen in de gymzaal als buiten in de tuin en op de grote speelplaatsen.  
De pedagogisch medewerker streeft naar een veilige hechtingsrelatie met je kind, in aansluiting op de 
binding van jouw kind met zijn/haar ouder(s.) Het basisvertrouwen dat ontstaat wordt in stand 
gehouden door de beschikbaarheid van de pedagogisch medewerker. Jouw kind ervaart hierdoor een 
toekomstperspectief.  
Onze pedagogisch medewerkers bieden bewust en doelgericht voorwaarden, activiteiten en 
ontwikkelingskansen die gericht zijn op sociale, emotionele, cognitieve, motorische en lichamelijke 
ontwikkeling en ontplooiing. Dit wordt in hoofdstuk 4 verder toegelicht. Elk kind krijgt zo de 
gelegenheid tot het verkennen en ontplooien van talenten.  
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HOOFDSTUK 4. ONTWIKKELINGSTAKEN 
 

Ontwikkeling wordt bepaald door wie je bent en 
wat je meemaakt. Voorspelbaarheid en veiligheid 
zijn de voorwaarden om te komen tot een goede 
ontwikkeling. De omgang met elkaar sluit aan bij 
onze cultuur. Hierdoor leert het kind zichzelf en 
anderen te vertrouwen en ontwikkelt het zich 
optimaal op gebeid van kennis, gevoel en in de 
omgang met anderen. 

‘op ontdekkingsreis’ 
 
 
 

Ontwikkelingstaken van opgroeiende kinderen zijn: 
• omgaan met ouder(s), verzorger(s), broertjes en zusjes, familie, leeftijdgenoten en onbekende 

volwassenen en kinderen 
• zelf vormgeven aan de relatie met ouder(s)/verzorgers en andere bekenden 
• fysiek exploreren van de leefwereld 
• exploreren van de leefwereld met behulp van taal 
• vergroten van onafhankelijkheid en zelfstandigheid 
• concentratie en taakgerichtheid 
• omgaan met eigen lichaam (zelfverzorging) en zorg dragen voor eigen gezondheid en veiligheid 
• nemen van deelverantwoordelijkheden: meehelpen met de dagelijkse gang van zaken en het 

nemen van deelverantwoordelijkheden voor jongere kinderen 
 

Dit zijn voorbeelden en is geen complete lijst van wat kinderen van een bepaalde leeftijd allemaal 
zouden moeten kunnen. De voorbeelden zijn bedoeld om een ieder op ideeën te brengen over het 
soort vaardigheden waar je bij het begeleiden van kinderen naartoe kunt werken. Ze helpen ons om 
concrete doelen te formuleren bij het verzorgen, opvoeden en begeleiden van de kinderen. 
 

In dit hoofdstuk zetten we de normale ontwikkeling per leeftijd op een rij met de ontwikkelingstaken. 
 
 

4.1 Van 4 tot 7 jaar 
 

Normale ontwikkeling 
Een kleuter weet wat wel en niet mag. Nu begint de vorming van een geweten. De rivaliteit met 
leeftijdsgenootjes die in de peuterfase is ontstaan zal een sterkere rol kunnen gaan spelen. Maar de 
wat oudere kleuter gaat zich al inleven in andere mensen. Een 5 jarige reageert met medeleven 
wanneer hij of zij ziet dat iemand bijvoorbeeld verdriet heeft. 
De kleuter heeft een besef van wat goed is en slecht. Waaróm dat zo is, begrijpt hij/zij echter nog niet. 
Het kind gelooft gewoon wat papa en mama hem vertellen. Kleuters nemen normen over van hun 
ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers, door middel van het nadoen. 
Kleuters hebben behoefte aan beweging. Lekker uitleven waardoor hij/zij de energie kwijt kan. 
 

De meeste kleuters zijn overdag zindelijk en zijn gewend aan de wc. Ze vegen zichzelf af en wassen 
netjes hun handen. Toch kan het voorkomen dat jouw kleuter een terugval krijgt. Dit gebeurt heel vaak 
bij kleuters die voor het eerst naar school gaan. In het begin zijn ze erg vermoeid, waardoor ze 's nachts 
zo diep slapen dat ze niet wakker worden wanneer ze moeten plassen. Of de stress en de spanning 
wordt hun tijdelijk teveel waardoor er wat vaker een “ongelukje" gebeurt. Om de overgang bij Poko 
Loko niet tegelijkertijd te laten verlopen, kiezen we ervoor om kleuters in hun eigen groep ‘de Kanjers’ 
op te vangen bij meerdere kinderen. Zo kan, na de indrukwekkende periode van het starten met 
school, de overgang gemaakt worden naar de Buitenschoolse opvang met de ‘grote’ kinderen tot 13 
jaar. 
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De seksuele ontwikkeling begint wanneer kinderen nog erg jong zijn. Peuters zijn hun eigen lichaam 
aan het onderzoeken. De kleuter richt zich daarbij veel meer op anderen: hij/zij is erg nieuwsgierig 
naar hoe het eruit ziet onder de kleertjes van zijn vriendjes en vriendinnetjes. Veel kleuters willen dan 
ook "vadertje en moedertje" of "doktertje" spelen. Hier is aandacht voor op de groep. We verbieden 
het niet en zeggen niet dat het "vies" is. Maar we maken wel duidelijk waar grenzen liggen. Op Poko 
Loko wordt niet zonder toezicht gespeeld en blijven de kleren aan. 
 

De taalontwikkeling raakt in een stroomversnelling. Als een woord te moeilijk is, verzint de kleuter er 
zelf één dat er op lijkt. Als kinderen interesse tonen in het alfabet of hun naam schrijven, geven we 
daar aandacht aan. Zo ook worden eenvoudige vormen benoemd, kleuren en overige begrippen.  
 

Verder knutselt een kleuter 
graag. Een 5 jarige kan al 
benoemen wat er gemaakt is. 
Alles is mogelijk in de fantasie 
van een kleuter en fantaseren 
is een goede manier om 
bijvoorbeeld angsten kwijt te 
kunnen. Kleuters zijn vaak 
verzot op sprookjes. 
 

Tijdens de kleuterfase wordt 
voor een groot deel bepaald 
hoe het karakter van een kind 
zich vormt. De pedagogisch 
medewerker is zich bewust 
van de voorbeeldfunctie die 
hij/zij heeft. 

 

Ontwikkelingstaken in de kleuterfase 
Vormgeven aan de relatie met ouder(s) en andere bekenden 

• trots zijn op de ouder(s) 
• zus(jes) en broer(tjes) in bescherming nemen 
• regels eigen maken  

 

Omgaan met volwassenen 
• luisteren 
• onthouden wat de volwassene gezegd heeft 
• alsjeblieft en dankjewel zeggen 
• vragen of iets wel of niet mag 
• accepteren dat iets niet mag 
• een voorstel doen 

 

Omgaan met leeftijdgenoten 
• groepsgenootjes bij hun naam kennen 
• vragen mee te mogen doen bij spel 
• winnen/verliezen hanteren 
• samen spelen in een klein groepje 
• meedoen met een spelletje 
• iemand laten uitspreken 
• iets delen met de ander 
• met anderen een besluit nemen, vriendschappen aangaan 
• voor zichzelf opkomen 
• een gesprekje beginnen 
• contact leggen met iemand die hij of zij leuk/lief vindt 
• 'nee' zeggen 
• onderhandelen 
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Omgaan met het eigen lichaam (zelfverzorging) 
• temperatuur van de kraan regelen 
• gezicht en handen wassen 
• boterham smeren, eten opscheppen 
• mes en vork op juiste wijze gebruiken 
• vlot eten 
• zichzelf aankleden 
• veters strikken 
• aangeven waar het pijn doet 
• zelfstandig naar toilet gaan 

 

Participeren in het basisonderwijs 
• luisteren 
• opdrachten onthouden 
• vragen stellen  
• op een vraag antwoord geven 
• wachten 
• kijken naar wat anderen doen 
• een compliment in ontvangst nemen 
• met kritiek omgaan 
• zich aan schoolregels houden 
• langere tijd op een stoel zitten 
• langere tijd met hetzelfde bezig zijn 

 

Invullen van vrije tijd (zichzelf vermaken) 
• weten wat wel of niet leuk is 
• onderscheid kunnen maken tussen wat alleen kan 

en waar anderen voor nodig zijn 
• zicht hebben op de eigen mogelijkheden en 

beperkingen 
• hulp vragen 
• plannen maken en bijstellen 

 
Nemen van deelverantwoordelijkheden in de thuissituatie (zelfredzaamheid) 

• de deur opendoen als er gebeld of geklopt wordt 
• telefoon aannemen: naam noemen, luisteren naar de ander en de boodschap overbrengen 
• opruimen waarmee gespeeld is 
• eenvoudige apparaten als radio en tv bedienen 
• jas ophangen en schoenen/ laarzen weg zetten 
• tafel dekken 
• zich aan huisregels houden 
• zich aan veiligheidsregels tijdens het buitenspelen houden 
• fietsen met twee wielen  

 

4.2 Van 8 tot 12 jaar 
 

Normale ontwikkeling 
Een belangrijke ontwikkeling tijdens de basisschooltijd vanaf 6 jaar is het vormen van vriendschappen 
met leeftijdsgenoten. Het kind gaat zich daarbij steeds meer richten op de normen van deze groep. 
Bij kinderen vanaf 8 jaar zie je een toename op sociaal (omgaan met ouders, familie, leeftijdsgenoten, 
vriendschappen) en emotioneel gebied (meer begrip van emoties en hun oorzaken en gevolgen). 
Daarnaast moet het kind zich op school meer qua intelligentie bewijzen. 
Het kind gaat langzamerhand meer onderscheid maken tussen wat anderen bij hem/haar zien en de 
eigen innerlijke gevoelens, waar anderen weer geen zicht op hebben. De volgende verschuiving in 
zelfbeeld is van het zelfbeeld met de externe en uiterlijke beschrijvingen naar meer een intern 
zelfbeeld met de eigen gevoelens en ideeën. Vervolgens gaan bij het kind gevoelens van zelfwaardering 
ontstaan; de eigen mogelijkheden of onmogelijkheden worden be- of veroordeeld. Ook kijkt het 
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kritisch naar zichzelf. Een positieve waardering levert gevoelens van tevredenheid over zichzelf op; een 
negatieve waardering daarentegen gevoelens van ontevredenheid en fixatie op de eigen onkunde. 
 

Basisschoolkinderen beoordelen zichzelf aan de hand van dimensies als: fysieke mogelijkheden, 
mogelijkheden op school en sociale acceptatie door anderen. Ook gaan zij steeds beter inschatten hoe 
anderen over hen denken. Zij zijn sterk geneigd om zichzelf aan de hand van elk van deze dimensies te 
beoordelen en hebben nog geen algemeen globaal zelfbeeld over zichzelf, zoals volwassenen 
bijvoorbeeld wèl hebben. 
 

In de leeftijdsperiode tot 12 jaar zijn vooral de volgende gebieden 
van zelfvertrouwen voor het kind belangrijk: 

• dagelijkse activiteiten (spelen, school) 

• intelligentie (op school mee kunnen komen) 

• omgang met anderen (ouders, familie, leeftijdsgenoten) 

• geslacht (jongen of meisje-zijn) 

• vaardigheden (onder andere op motorisch gebied: klimmen, 
spelen, sport) 

 

Kinderen hebben behoefte aan opwinding, zowel op psychisch als op fysiek gebied. Ontdekken, 
onderzoeken, spelen, ravotten, ‘doen-alsof-spelletjes’, plagen, nodigen hen uit tot experimenteren en 
het leren kennen van de grenzen van het eigen gedrag. Sport, zoals bijvoorbeeld judo of een 
teamsport, vergroten ook hun zelfvertrouwen ten aanzien van het eigen kunnen en het leren omgaan 
met anderen. Dit is tevens een pleidooi voor minder tv-kijken en meer buiten spelen en het maken van 
eigen speelgoed Zelf iets maken doet veel meer een beroep op de eigen fantasie en creativiteit dan 
het kant-en-klare dure speelgoed. 

 

Pedagogisch medewerkers van Poko Loko zijn zich bewust dat zij ongetwijfeld een grote rol spelen bij 
de stimulering van het zelfvertrouwen bij kinderen. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat ook de 
persoonlijkheid van het kind van belang is. Zo zullen kinderen die van nature wat gevoeliger voor 
reacties van anderen en meer op zichzelf gericht zijn, wat sterker op een negatieve wijze naar zichzelf 
kijken, dan kinderen die hierop niet als zodanig reageren.  
Daarnaast kun je ook bij de wat oudere kinderen zien dat zij innerlijk op bepaalde gebieden ‘een 
wedstrijdje’ met zichzelf aan het houden zijn. Ook deze kinderen kunnen soms doorslaan naar 
onrealistische verwachtingen en doelen. Het gevolg kan zijn een extreem streven naar perfectie, een 
negatieve zelfwaardering, faalangst en een gebrek aan zelfvertrouwen. 
In het algemeen kan men stellen dat kinderen met een positieve zelfwaardering en zelfvertrouwen 
komen uit een opvoedkundige omgeving die deze kinderen accepteren en steunen. Andere 
voorwaarden voor een goede ontwikkeling  zijn: duidelijke regels en respect en stimulering van 
activiteiten van het kind. 
 

Ontwikkelingstaken in de basisschoolfase 
Een schoolkind zal de ontwikkelingstaken uit de kleuterfase steeds verder uitbreiden. Hierbij zal zich 
bij het kind - mede afhankelijk van de reacties van de omgeving - een bepaalde mate van 
(zelf)vertrouwen gaan ontwikkelen. De ontwikkelingstaken van de kindertijd vormen de basis voor 
ontwikkelingstaken tijdens de adolescentie. 
 

Het kind zal elk van de volgende taken moeten aangaan: 

• fysieke vaardigheden die nodig zijn voor spelen 

• zich naar zichzelf toe als een opgroeiend kind op een goede 
manier te gedragen 

• goed met leeftijdsgenoten omgaan 

• het gedrag van een jongen of een meisje aanleren 

• ontwikkeling van vaardigheden om te lezen, schrijven en te 
rekenen 

• samenhang tussen taken en (zelf)vertrouwen 
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DEEL III PEDAGOGISCH WERKPLAN 
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HOOFDSTUK 5. HET BIEDEN VAN VEILIGHEID 
 

Sociaal emotioneel 
Kinderen worden positief benaderd, ze worden op hun gedrag aangesproken en niet op hun 
persoonlijkheid. We respecteren de keuze van de kinderen, ook al is dit in de ogen van een volwassene 
niet altijd de makkelijkste. 
 

Veiligheid en vertrouwen is de basis van alles wat we doen. Vanuit het vertrouwen gaat een kind 
ontdekken en zich ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat een kind zich welkom voelt en mag zijn 
wie hij of zij is, ongeacht uiterlijk, kleding, taal of cultuur. Ieder kind komt de groep binnen met eigen 
normen en waarden van thuis. Door deze positief te benoemen, benadrukken wij dat diversiteit 
waardevol is. Kinderen leren van elkaar en van de verschillen die bestaan. Zo ontwikkelen ze hun 
identiteit, hun gevoel voor eigenwaarde en krijgen ze vertrouwen in zichzelf en de omgeving. 
 

Het respecteren van emoties 

Een schoolkind mag zich uiten in blij zijn, huilen, boos zijn of verdriet hebben. We weten bijvoorbeeld 
dat een huilbui erg kan opluchten. Dus letten we er op dat we niet te snel zijn met het sussen, afleiden 
met een spelletje of met lekkers. De ervaring is dat door een serieus gesprek het contact verbetert en 
dat kinderen lekkerder in hun vel zitten. We nemen boosheid van kinderen serieus zonder het kind 
gelijk zijn zin te geven en zonder dat er dingen kapot gemaakt worden. 
 

Fysieke veiligheid 
Voor de medewerkers van Poko Loko is een uitgebreid protocol 
veiligheid en gezondheidsbeleid gemaakt. Kinderen zelf leren we 
omgaan met kleine risico’s. Voor elke leeftijdsgroep is er 
uitdaging, ‘om de hoek’ mogen spelen (uit zicht maar niet buiten 
gehoor) of bijvoorbeeld het zelf mogen doen van een 
boodschap. Met een mes snij je voorzichtig, met een zaag kan je 
leren omgaan en veilig een vuurtje stoken kan je prima leren onder 
goede begeleiding. Kleine risico’s bestaan en daar kan je ook mee leren 
omgaan, een snee kan je goed verzorgen en een blauwe plek geneest binnen een 
paar dagen. Voordat je naar de middelbare school gaat moet je toch al wel wat 
meegemaakt hebben! 
 

5.1 Het bevorderen van sociale competentie 
Vriendschappen ontstaan op de BSO. Kinderen vinden elkaar en dan zie je een (h)echte band ontstaan. 
We stimuleren samen spelen door het te benoemen, te verwoorden en te belonen door een positieve 
opstelling. Bij jonge kinderen spelen de pedagogisch medewerkers het spel mee om voorbeeldgedrag 
te geven. Bij oudere kinderen wordt de interactie bewust en open besproken. 
 

Grensoverschrijdend gedrag en conflicten 
Bij Poko Loko lopen de leidinggevende en de directeur dagelijks over de groepen. Er is een open 
aanspreekcultuur en we bespreken (zonder de kinderen daarbij) als ons iets opvalt in het gedrag van 
elkaar, ouders, stagiaires, overige volwassenen. Wie het betreft wordt aangesproken, met respect en 
duidelijk wat er ‘vreemd’ over komt, of wat echt niet kan.  
 

Ook kinderen kunnen onderling grensoverschrijdend gedrag vertonen (slaan, schreeuwen, afpakken, 
seksueel getint) Op het niveau van het kind wordt dit besproken en ook worden de ouders daarover 
ingelicht en geadviseerd, samen maken we een plan als dat nodig is. 
 

Het kan ook voorkomen dat er een ruzie of onenigheid ontstaat. Kinderen kunnen daar veel van leren. 
Ze kunnen leren om op te komen voor zichzelf en ze kunnen zich leren inleven in anderen.  
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Bij Poko Loko vinden we het belangrijk dat de pedagogisch 
medewerkers zich niet laten verleiden tot de rol van 
‘scheidsrechter’, maar kinderen leren om naar elkaar te 
luisteren en zelf oplossingen te bedenken. Zo bieden we ze 
een omgeving waarin ze leren samenspelen. Goedmaken 
en sorry zeggen is een belangrijke afsluiting.  
 

5.2 Versterken 
Belonen is belangrijk voor een kind. We zeggen eerder dat 
een kind goed bezig is of het leuk doet, dan dat een kind 
iets fout doet. Als een kind binnen gaat rennen dan zeggen 
we dat het straks buiten kan rennen en binnen mag lopen. 
Wanneer we moeten corrigeren, spreken we het kind aan 
op het gedrag en niet op de persoonlijkheid (bijvoorbeeld: 
je kan het zo doen, en niet: je doet het fout). Een beloning 
is plezierig, stimuleert de kinderen en maakt hen 
zelfverzekerder. Met een positieve reactie op gezellig 
spelen, goed eten of drinken, proberen we eventuele 
onzekerheden te laten verdwijnen. Maar ook een knuffel, 

of een aai over de bol geeft kinderen de bevestiging lief en welkom te zijn. 
 

We laten het kind het gevolg zien van een verkeerde handeling. Bijvoorbeeld het verdriet van een 
ander kind dat door zijn of haar toedoen het ‘slachtoffer’ is geworden. Zo hopen we dat het kind in 
gaat zien waarom het bijvoorbeeld niet mag slaan. Overschrijdt een kind echt een grens dan nemen 
we het kind even apart, bijvoorbeeld aan tafel. Vervolgens gaan we met hem/haar in gesprek, luisteren 
aandachtig en leggen uit hoe het gedrag anders kan. Wat is het doel wat het kind wil bereiken? En hoe 
pakken we dat dan slim aan? 
 

Hoe ouder het kind, hoe meer overleg er mogelijk is. We vragen aan kinderen om het onderling goed 
te maken en helpen daarbij. We zullen de kinderen ondersteunen in het contact met anderen. We 
complimenteren ze of vullen ze aan. We verliezen hierbij niet het respect uit het oog voor de eigen 
autonomie van de kinderen. 
 

5.3 De groep en het dagritme 
Gedurende de dag zijn er op de BSO veel momenten waar je niet ontkomt aan het groepsproces. 
Bijvoorbeeld: de kinderen zitten aan tafel met elkaar te eten en te drinken, en er ontstaan dan 
gesprekken tussen de kinderen, het is een gezellige gebeurtenis. Behalve dat de kinderen hun natje en 
droogje krijgen, is het ook een belangrijk groepsproces. De kinderen en de pedagogisch medewerkers 
zitten bij elkaar aan tafel en dat geeft de kinderen de gelegenheid met elkaar te kletsen, naar elkaar te 
kijken, zich met elkaar te bemoeien en elkaar te leren kennen. Kortom, een hoop sociale contacten en 
competenties aan tafel. 
 

Tijdens de maaltijden proberen we de moeilijke eters en drinkers te stimuleren, maar we dwingen 
zeker niet. Een strijd over het eten is wat we willen voorkomen. Als de sfeer aan tafel gezellig is, 
stimuleert dat de kinderen om wel iets te eten of te drinken.  
 

Vaste herkenbare momenten bieden een houvast en dat geeft vertrouwen. Elke groep heeft een eigen 
ritme. Bij binnenkomst kunnen de kinderen hun jas ophangen aan de kapstok, gaan handen wassen en 
starten aan tafel. Op de buitenschoolse opvang wordt er uit school eerst gezamenlijk (per 
leeftijdsgroep) gegeten en gedronken, de dag besproken en naar behoefte gezongen. Dan kiezen de 
kinderen een binnen – of buitenactiviteit of rustmoment. Het dagritme is een houvast en als de situatie 
erom vraagt, gaan we daar flexibel mee om. 
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HOOFDSTUK 6. UITDAGING EN ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN 
 

Bij de activiteiten die geboden worden, wordt vooral rekening gehouden met de vrijheid van keuze 
van de kinderen. Er zijn geen verplichtingen, alleen mogelijkheden. Dit uit zich in de keuze van 
spelmateriaal, het wel of niet meedoen aan een georganiseerde activiteit, maar ook op het gebied van 
eten en drinken en het mogen hebben van een eigen ritme.  
 

Bij de keuze voor de activiteiten en het spelmateriaal wordt rekening gehouden met de verschillende 
ontwikkelingsniveaus van de kinderen en de mate van uitdaging. Er wordt regelmatig nieuw en ander 
spel- en creatief materiaal aangeschaft. Het speelgoed op de groepen wordt onderling gewisseld. 
 

6.1 Praten met kinderen 
De pedagogisch medewerkers praten met de kinderen op kindhoogte en houden tijdens de 
communicatie oogcontact met hen. We benoemen veel en leggen uit wat er gebeurt. Er is ruimte voor 
elk kind om te zijn wie hij of zij is, we luisteren aandachtig. Er wordt voorgelezen en gezongen. 
 

We gaan bewust om met de communicatie in verschillende situaties. Kinderen verdienen respect en 
leren door de omgang van de pedagogisch medewerkers hoe zij zelf kunnen communiceren met 
anderen. 
 

6.2 Beweging en motoriek 
Er wordt veel aandacht besteed aan beweging en de motorische ontwikkeling. Als het weer het toelaat 
gaan de kinderen elke dag naar buiten. Er is buitenmateriaal in verschillende soorten en maten. Ook 

in de kleine of grote gymzaal (we kunnen alle kanten op      ) kunnen ze regelmatig naar hartenlust 
bezig met sport en spel. 
 

De ontwikkeling wordt wel gestimuleerd en uitgedaagd, maar niet gestuurd. Het ontwikkelingstempo 
van het individuele kind wordt gerespecteerd. Grenzen worden, zolang de veiligheid van het kind niet 
in gevaar komt, door het kind zelf bepaald. Een kind zal niet snel iets doen waar het nog niet aan toe 
is. We zijn terughoudend met kreten zoals “pas op”, of “mag niet”, maar we laten het kind de ervaring 
opdoen. Op deze manier leert het kind omgaan met grenzen en leert het “gevaar” kennen.  
We zijn ons bewust van het spanningsveld tussen uitdaging en veiligheid. De discussie daarover zullen 
we met elkaar en de ouders zeker niet uit de weg gaan en zullen steeds op zoek gaan naar nieuwe 
uitdagingen. 
 

6.3 Vrij spel 
Bij het vrij spelen kunnen kinderen kiezen met wat, met wie, of waar ze willen spelen. Als de kinderen 
op de gang of bij een andere groep willen spelen, wordt hen geleerd dit eerst te vragen en/of te 
overleggen, zodat de pedagogisch medewerkers weten waar de kinderen zijn. Aanschuiven bij een 
activiteit of even naar je broertje, zusje of vriendje van de andere groep kan ook. De pedagogisch 
medewerkers spelen mee om het fantasiespel te stimuleren, of zijn ‘op afstand’ aanwezig en helpen 
of sturen waar nodig. We hebben een uitgebreide verkleedkast, een poppenhoek, een keukentje en 
een media-ruimte. Van de meeste activiteiten die wij met de kinderen doen worden foto’s gemaakt 
die via Facebook of de ouderapp (alleen met toestemming van jou) getoond worden. 
 

6.4 Zelfstandigheid 
Het speelgoed is zichtbaar voor de kinderen. Ze kunnen de meeste dingen zelf pakken. Omdat Poko 
Loko zo overzichtelijk is, biedt het de kinderen de mogelijkheid veel zelfstandig te ondernemen. Buiten 
het directe zicht van de pedagogisch medewerkers spelen geeft de kinderen de mogelijkheid om eigen 
keuzes te maken. 
 

De kinderen worden er op uit gestuurd om (binnen) kleine boodschapjes te doen. Bijvoorbeeld een 
pak melk halen bij het kinderdagverblijf, een rolletje plakband in het kantoortje of een spelletje in een 
andere groep. Dit stimuleert de zelfstandigheid. 
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Door het overzichtelijke gebouw hebben de kinderen veel vrijheid. Ze kunnen zelf op stap gaan en 
zonder inmenging van een volwassene de ruimte en de (on)mogelijkheden ontdekken. Zelf buiten 
spelen op de trampoline, in de zandbak, voetballen, of in één van de speelhoeken in de gang een puzzel 
maken of met blokken bouwen. Op elke groep staat een tafel waar de kinderen rustig kunnen tekenen, 
kleien, plakken of puzzelen. 
 

 
 

Bij elk gebouw is een grote afgesloten speelplaats, waar de kinderen vrij kunnen rennen, fietsen, 
(voet)ballen, klimmen en wroeten in het zand. In de zomer kunnen we picknicken op het gras of aan 
de picknicktafel. We streven ernaar om elke dag met de kinderen naar buiten te gaan, ook als het weer 
niet al te best is. 
 
 

6.5 Er op uit 
In de vakantieweken gaan we regelmatig op stap. Poko Loko beschikt over auto’s waarin acht kinderen 
tegelijk veilig vervoerd kunnen worden. 
Soms gaan we kijken bij een boer in de stal, of lekker spelen aan het strand. Speciale activiteiten die 
de bibliotheek organiseert wonen we bijna altijd bij.  We begeleiden kinderen bijvoorbeeld naar 
muziekles als dit mogelijk is. 
 
Typerend voor onze vrolijke sfeer en als klap op de vuurpijl 
is het jaarlijks terug komende kamp in de meivakantie. 
Kinderen vanaf 3 jaar en ouder (als ouder(s) het goed 
vinden en het kind eraan toe is) verblijven drie dagen en 
twee nachten met de pedagogisch medewerkers in een 
kampeerboerderij. 
Groot feest voor hen en onze pedagogisch medewerkers in 
het voorjaar! 
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HOOFDSTUK 7. HET EIGEN MAKEN VAN WAARDEN, NORMEN EN CULTUUR 
 

Pedagogisch medewerkers hebben een belangrijke rol in het uitdragen van waarden en normen. Op 
Poko Loko vinden we het erg belangrijk dat kinderen, (nieuwe) ouders en pedagogisch medewerkers 
zich welkom voelen. Wij nemen altijd het initiatief tot contact. We hebben respect voor ieders cultuur 
en laten daarbij iedereen in hun waarde.  
 

Wij zijn ons ervan bewust dat iedereen handelt 
vanuit een goede bedoeling en zullen daarom niet 
snel beoordelen of veroordelen. Een goed en open 
gesprek met ouders levert vaak meer inzicht op 
waarna we op een positieve manier verder kunnen. 
 

Onderling, maar ook met ouders, praten we 
onduidelijkheden uit zodat er geen misverstanden of 
irritaties blijven hangen. 
 

7.1 Respect en aandacht 
We hebben oprechte aandacht voor elkaar, de 
ouders en de kinderen. We hebben veel tweede, 
derde en soms vierde kinderen, waardoor de band 
onderling alleen maar groter wordt. Tijdens de 
lenteborrel en ouderavonden, maar ook vanuit de 
oudercommissie en bij ouders die meerijden naar de 
kampeerboerderij elke voorjaarsvakantie is de 
betrokkenheid van ieder volop te merken. 
 

7.2 Grenzen stellen 
Naar de kinderen toe hebben we duidelijke grenzen. 
Je mag ruzie maken maar elkaar pijn doen, bijten, 
schoppen, spugen, slaan, schelden of agressief 
gedrag worden niet getolereerd. 
 

Als een kind onacceptabel gedrag laat zien dan zijn er verschillende mogelijkheden om te handelen. 
Voorbeelden zijn het aanspreken op ongewenst gedrag, het kind waarschuwen, het gedrag negeren, 
het kind afleiden en het kind even uit de situatie halen. Bij oudere kinderen wordt de situatie 
doorgesproken en ander gedrag gevraagd. 
 

7.3 Diversiteit  
Poko Loko wordt bezocht door kinderen uit diverse lagen van de bevolking. Wij proberen de wensen 
van ouders in het kader van hun achtergrond zo veel mogelijk te respecteren en als het mogelijk is ook 
uit te voeren. Sommige kinderen mogen bepaalde dingen niet eten, of niet aan feesten meedoen. Daar 
houden we rekening mee en we zoeken naar aanpassingen en oplossingen. 
 

Onze pedagogisch medewerkers hebben verschillende achtergronden, variëren in leeftijd en we 
streven ernaar ook mannen als opvoeders te hebben. 
 

We leggen geen nadruk op de verschillen. Iedereen wordt gelijk behandeld en de kinderen accepteren 
ieder kind om zich heen. Om samen met andere culturen op te groeien en om elkaars gewoontes te 
accepteren en te respecteren leren de kinderen sociaal met elkaar om te gaan. 
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HOOFDSTUK 8. SAMEN MET OUDERS 
 

8.1 Kennismaking 
Een paar weken voor dat een kind op de groep komt, nemen we contact op met de ouder(s) om 
afspraken te maken om allerlei zaken door te nemen wat betreft de BSO en jouw kind. In overleg met 
een pedagogisch medewerker (in principe de mentor, zie 2.6.1) wordt het wennen afgesproken.  
 

8.2 Contact en informatie 
Het kind ontwikkelt zich, verandert en krijgt andere gewoontes en 
behoeftes. Het is van groot belang dat er frequent contact is tussen de 
ouders en de pedagogisch medewerkers (mentor). Het dagelijkse haal- en 
brengcontact is dan ook erg belangrijk. Er is gelegenheid om informatie uit 
te wisselen, twijfels uit te spreken, vragen te stellen, maar ook om te 
horen wat het kind die dag allemaal beleefd heeft. 
 

Overgang volgende groep 
De overplaatsing naar een volgende groep wordt bepaald door de leeftijdsopbouw van de aanwezige 
kinderen. De kinderen moeten in hun ontwikkeling toe zijn aan deze volgende stap. De mentor 
informeert ouders over de datum van overgang. Er vindt naar behoefte ook een gesprek plaats. 
Persoonlijk bakje 
Als een kind opgehaald wordt maken we tijd voor een overdracht moment. Elk kind heeft een eigen 
bakje waarin wat persoonlijke spullen liggen, deze wordt ook gebruikt als postvak. Ouders zullen we 
erop wijzen dat via dit postvak persoonlijke brieven meegegeven worden. 
Trakteren 
Als je kind jarig is of een broertje of zusje heeft gekregen, mag er getrakteerd worden op iets wat hij/zij 
zelf lekker vindt. We willen iedereen er echter op wijzen dat het niet al te groot of veel hoeft te zijn. 
De kinderen krijgen voldoende te eten en een eenvoudige traktatie is voldoende. 
 

8.3. Gesprekken 
We zien de ontwikkeling van jouw kind en hebben tientallen jaren ervaring in het kijken naar kinderen. 
Soms lijkt er aanleiding te zijn om een onderzoek te doen, bestaande uit een interne observatie of met 
hulp van externe deskundigheid. Toestemming hiervoor wordt aan de ouders gevraagd. Het onderzoek 
en de stappen die we (willen) ondernemen worden met betreffende ouders besproken.  
 

Bij alle voorkomende gesprekken is in principe alleen de pedagogisch medewerker/mentor aanwezig. 
Als er vanuit de ouders en/of Poko Loko behoefte aan is, wordt een leidinggevende erbij betrokken.  
Naar behoefte van de ouders is er aan het einde van de opvang een evaluatie en er is in ieder geval 
een feestelijke afsluiting van jouw kind op de groep met leeftijdsgenoten. We ontvangen graag de 
mening van ouders over de gang van zaken op Poko Loko. 
 

8.4Ouderavonden 
Minimaal één keer per jaar wordt er een ouderavond georganiseerd. Die avond kan voor alle ouders 
zijn of voor de ouders van één bepaalde groep. Onderwerpen voor deze avond zijn uiteenlopend. 
Bijvoorbeeld een pedagogisch thema, een knutselavond of een voorlichtingsbijeenkomst door derden. 
 

8.5 Zomerfeest en groepsfeesten 
In de zomer vieren we (volgens traditie) op een vrijdagnamiddag ons zomerfeest, met lekkere hapjes 
en drankjes, die kinderen en medewerkers van Poko Loko samen maken. Het spektakel wordt samen 
met de kinderen voorbereid, een springkussen en muziek en dans maken alles compleet. Alle ouders 
en kinderen zijn welkom! 
 

Feesten vieren we verder ook graag met de kinderen op de groep zoals het lichtjesfeest, en een 
speciaal Sinter-Kerst-GALA. Rond deze dagen worden extra activiteiten georganiseerd en soms wordt 
wat lekkers gegeten. Ook staan we open voor religieuze feestdagen uit andere culturen, zoals het 
Suikerfeest. Als dit speelt bij een kind op de groep besteden we daar extra aandacht aan.  
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8.6 Oudercommissie 
De oudercommissie van Kindercentrum Poko Loko bestaat uit ouders uit de verschillende groepen. 
Minimaal vier keer per jaar komt de oudercommissie bijeen om punten te bespreken die zowel door 
de ouders als door het team ingebracht kunnen worden. De vragen, problemen, suggesties die worden 
besproken, betreffen zaken die heel Poko Loko aangaan. De directeur en/of de leidinggevende nemen 
ook deel aan de vergaderingen. 
De leden van de oudercommissie worden geïnformeerd hebben adviesrecht over zaken die spelen 
binnen Poko Loko en worden betrokken bij de organisatie van diverse activiteiten. Ook kunnen zij een 
bijdrage leveren aan de nieuwsbrief en ideeën en meningen die onder ouders leven onder de aandacht 
brengen. 
 

De oudercommissie heeft tot doel: 

• de belangen van kinderen en de ouders van de locatie waar de oudercommissie aan verbonden is zo goed 
mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen 

• te adviseren over de kwaliteit 

• het behartigen van belangen van ouders van de locatie bij de directie 
 

Poko Loko stelt de oudercommissie in de gelegenheid advies uit te brengen over zaken als het 
algemene beleid, het algemeen pedagogisch beleidsplan, prijswijzigingen en de klachtenprocedure. 
 

8.7 Facebook en website, memo en mobiele telefoon 
Wij hebben een mobiele telefoon met WhatsApp. We kunnen foto’s of een bijzonderheid appen, alleen 
voor desbetreffende ouder. 
 

Jaarlijks maken we een memo, voor op een prikbord thuis, met algemene en actuele gegevens over de 
groep van jouw kind. 
 

Voor algemene informatie kan je kijken op www.poko-loko.nl. Op de site van Poko Loko kan er kennis 
gemaakt worden met de oudercommissie en daar is ook het pedagogisch werkplan te vinden.  
 

Volg ons ook op Facebook, daar staan de meest actuele activiteiten met leuke foto’s, vooral ook van 
de vakantie opvang en margedagen: www.facebook.com/KindercentrumPokoLoko  
 

8.8 Interactie 
Poko Loko is een particuliere organisatie met een maatschappelijke inslag. Kwaliteit staat bij ons hoog 
in het vaandel. Poko Loko biedt niet alleen opvang. Maar gaat uit van wat een kind (in het algemeen 
en specifiek in de gemeente Midden-Groningen) nodig heeft om zich te ontwikkelen. Dit is de kern van 
onze visie over het opvoeden van kinderen. 
 

Wij staan open voor advies en communicatie over en weer. Je kunt altijd een afspraak maken via 
info@poko-loko.nl met een van onze medewerkers. 
 
 
 

 

VROLIJK, VRIENDELIJK EN BETROUWBAAR 

http://www.poko-loko.nl/
http://www.facebook.com/KindercentrumPokoLoko
mailto:info@poko-loko.nl

