Opendeurenbeleid Babbeloes 2017
Doel:

Kinderen leren op hun op hun eigen veilige manier hun wereld te verruimen en te
verbreden binnen de grenzen en veiligheid van Babbeloes.
Opendeurenbeleid:
Babbeloes bv werkt met een vaste stam groep met kinderen van o tot 4 jaar waar het
kind geplaatst word. De stamgroep werkt samen met een andere vaste groep. De 2
stamgroepen vormen samen een unit zodat de kinderen altijd voldoende
leeftijdsgenootjes hebben om mee te spelen. De groepen die samenwerken zijn:
Pino/Ieniemienie - Oskar/Elmo en Purk/Koekiemonster. De basis en veiligheid van de
stamgroep is een vereiste. Kinderen en ouders weten wat hun stamgroep is en kinderen
worden in de vaste stamgroep opgevangen voor een rustige en veilige start van de dag.
Door deze unit vorming hebben wij een opendeurenbeleid.
Een opendeurenbeleid houdt in dat kinderen die gebruik maken van verschillende
ruimtes en hun stamgroep tijdelijk mogen verlaten. Werken met open deuren is zowel
voor kinderen als groepsleiding een uitdagende en inspirerende werkwijze mits dit vanuit
een pedagogische invalshoek wordt ingezet. Het opendeurenbeleid is geen doel maar een
middel om pedagogische doelstellingen te bereiken. Het is dan ook een integraal
onderdeel van ons pedagogisch beleid. Het idee van werken met open deuren is
geworteld in een kindbeeld dat uit gaat van een competent kind. Deuren worden
letterlijk en figuurlijk open gezet om kinderen de ruimte te geven om hun eigen
ontwikkeling mede vorm te geven. Veel ouders en kinderen zijn bekend met elkaar
doordat broers of zussen bij elkaar op school zitten of men woont bij elkaar in de buurt.
Door het open deuren beleid is het contact en toegankelijkheid naar andere groepen
mogelijk en kunnen kinderen zich samenvoegen met kinderen die ze buiten Babbeloes al
kennen. (Ouders maken dit zelf ook regelmatig kenbaar.) Mogelijkheden en behoeften
van het kind zijn uiteraard het uitgangspunt, een kind dat op zijn of haar eigen groep wil
blijven wordt ook gerespecteerd.
De veiligheid van de kinderen tijdens de open deuren wordt door een werkplan
gewaarborgd. Hierin staat vermeld hoe, waar en door wie de activiteiten worden
aangeboden. Alle leidsters van Babbeloes voelen zich voor alle kinderen verantwoordelijk
en niet alleen voor de kinderen van hun eigen stam groep. Ook vergt dit een deskundig
oog voor het welbevinden van de kinderen en zal er op bepaalde momenten voor rust

gekozen worden en de deuren gesloten worden. een kind dat op eigen groep wil blijven
wordt ook gerespecteerd.
Een opendeurenbeleid is mogelijk waar dit op verantwoorde wijze kan. Overigens blijft
de leidster-kind ratio van toepassing! Uitgangspunt is het dagritme en planning van de
groep, aan de hand daarvan wordt bekeken waar, wanneer en hoe het opendeurenbeleid
geïntegreerd gaat worden, m.u.v. de vaste activiteiten. Onder begeleiding van de
leidsters vinden er verschillende wekelijks terug kerende activiteiten plaats. Er is een
speellokaal en een speelhal en buitenruimte waar kinderen vrij kunnen spelen. Dit
creëert meer spelmogelijkheden en de kinderen kunnen kiezen waar, met wat of met wie
ze het liefst willen spelen. Een voordeel is dat de kinderen op deze speelse wijze
bekend raken met alle leidsters binnen Babbeloes en met kinderen van andere groepen.
Voor baby`s is een opendeurenbeleid niet geschikt, ze hebben al genoeg aan het
verkennen van hun eigen ruimte. Voor dreumesen peuters is een opendeurenbeleid een
leuke afwisseling in hun dag. Een kind moet zichzelf lopend goed kunnen verplaatsen en
er behoefte aan hebben. Niet elk kind vindt dit namelijk leuk en de pm-er zal goed
kunnen inschatten voor wie dit juist wel of niet geschikt is.
Voordat een kind op een andere groep mag of gaat spelen wordt er eerst overlegd met
desbetreffende groep. Elke unit heeft een eigen team van vaste medewerkers. De pmers kennen alle kinderen zeker binnen de unit en andersom. Er is dus altijd een
vertrouwd gezicht aanwezig. Op de dagen dat er weinig kinderen zijn kunnen wij er voor
kiezen om de kinderen van meerdere units samen te laten spelen. De kinderen hebben
dan leeftijdsgenootjes en de pedagogisch medewerker staat niet alleen.

Werkplan opendeurenbeleid:
Er worden verschillende voorbereidde en vrije activiteiten georganiseerd die onder het
opendeurenbeleid vallen:


Het clubje. Hieraan nemen ook verschillende kinderen deel van andere groepen.
Het clubje is voor 3 jarigen en vindt elke dag van de week plaats volgens een
vast schema in het middaguur, zodat elk kind zeker 1x in de week aan de beurt
komt. Een vaste groep kinderen worden dan meegenomen naar de bso onder
leiding van 2 pm-ers. Ook de indeling van leidsters die mee gaan zijn in het
schema verwerkt. Bij het clubje oefenen ze allerlei voorbereidende
vaardigheden voor de basisschool. Het clubje vind plaats op de BSO.



De buitenactiviteit muzieklessen en de peutergym, worden verdeeld in 3
blokken verdeeld over het jaar. Deze activiteiten zullen elkaar opvolgend
afwisselen.



De buitenactiviteit. 1 x per week(per blok) op vaste tijden roulerend van dag
gaat een groep kinderen van 2,5 tot 4 naar buiten voor een extra activiteit
gericht op hun ontwikkeling. Dit gebeurt volgens een schema dat op de groepen
hangt. 1 leidster van beide groepen zal hierbij helpen. Vaak doen we deze
activiteit met de unit samen op rustige dagen met meerdere units.



De peutergym. Dit is voor kinderen van 2 tot 4 en vind plaats in het speellokaal.
Hier worden allerlei lichamelijke en motorische oefeningen en spelletjes gedaan
met de kinderen. Hier wordt wederom gewerkt via een vast schema. Per blok zal
het 1x in de week roulerend van dag plaats vinden, met peuters van verschillende
groepen onder begeleiding van 2 pm-ers.



Muzieklessen. Vanaf 2018 zullen er muzieklessen starten deze zullen op de
stamgroep gaan plaats vinden zodat alle leeftijden hier van kunnen genieten.
Welke vorm dit precies gaat krijgen wordt nog bekend gemaakt.



De baby activiteit. Voor baby tot 1 jaar worden er simpele
ontwikkelingsgerichte snoezelactiviteiten aan geboden om de ontwikkeling te
stimuleren uit te dagen en te vergroten. Dit vindt plaats in het speellokaal of op
de groep en de gemoedstoestand van de baby speelt hierbij een belangrijke rol.



Vrij spelen. Verschillende groepen spelen soms samen in het speellokaal of op
de gang(onder toezicht) De kinderen komen zo in contact met nog meer
leeftijdsgenootjes. Dit vrije spelen gebeurt dan vaak s `morgens tussen 10 en 11
of s `middags tussen 3 en 4.



Kinderboerderij. Dit is een jaarlijks uitje georganiseerd door de
oudercommissie en Racquel en Moniek. We gaan dan met de huifkar naar de
kinderboerderij. Alles verloopt volgens een vast schema die dag.



Feestdagen.
– Pasen. Er wordt buiten naar paaseieren wordt gezocht. De unitgroepen doen
dit samen op een vast tijdstip die dag.
- Carnaval. Het speellokaal wordt dan die hele week ingericht op dit thema en
alle kindjes die mee willen doen mogen in het speel lokaal komen dansen en zingen
schminken enz. Hiervoor kunnen de leidsters kiezen ofwel de ochtend van 10 tot
11 uur of de middag van 3 tot 4.
-Sinterklaas viering. Dit wordt elk jaar op een ochtend ruim voor pakjesavond
binnen 1 van de unitgroepen gevierd. De feestcommissie organiseert deze dag.
We houden ons dan aan het tijdschema en programma voor deze ochtend.



Buiten spelen Het wil ook wel eens voorkomen dat de oudere kinderen die niet
meer slapen zelfstandig op de buitenplaats bij de Elmo groep spelen. Ook dit

gebeurt in overleg en er wordt dan eveneens goed toezicht gehouden. Kinderen
mogen hierin ook zelf initiatieven tonen door zelf te vragen. Met droog weer zijn
de meest groepen regelmatig buiten te vinden soms 1x soms 2x ook deze
activiteit gebeurt tussen 10 en 11 of tussen 3 en 4.


Spelen op andere groep. Het kan ook zijn dat kinderen er voor kiezen om
naar een andere groep te gaan spelen. We overleggen dan eerst binnen de unit of
dit mogelijk is en of er speelvriendjes/vriendinnetjes wakker zijn die dit ook
leuk vinden. Zo niet dan gaan we kijken welke groep op dat moment een geschikte
speel ruimte is. Dit vindt dan plaats tussen 13.00 en 14.00 uur. Uiteraard mag dit
ook op een ander tijdstip van de dag. Alles gebeurt dan in goed overleg met
desbetreffende leidsters. Er wordt duidelijk gecommuniceerd wie er
verantwoordelijk is op dat moment.

De tijden van spelen en activiteiten zijn onder voorbehoud er kan altijd een kleine
marge inzitten. Het sociale en emotionele welbevinden van het kind wordt hierbij altijd
goed in de gaten gehouden door de verantwoordelijke pm-er. Er wordt onderling goed
gecommuniceerd hoe het spelen voor het kind is verlopen. Ook bij de vaste activiteiten
wordt naderhand besproken hoe het gegaan is en of er nog moeilijkheden waren (soms
vinden kinderen het bv moeilijk om te knippen) zo kunnen we hier op de groep weer op
inspelen. Dit wordt ook mondeling terug gekoppeld naar ouders. Vaak krijgen kinderen
een werkblad mee naar huis.
Voor de BSO is een opendeurenbeleid een standaard procedure het is
verweven met de dagindeling van de bso. Deze kinderen zijn ouder en
maken meer hun eigen keuzes waar en wanneer ze spelen binnen de kaders
van het dagritme van de BSO. Wel worden er duidelijke afspraken
gemaakt hoe om te gaan met de ruimtes en het speelgoed. Als ze naar
buiten willen dienen ze dit te overleggen met pm-er. Ouders en kind
tekenen wel een zelfstandigheidscontract hierop staat vermeld wat
kinderen met goedkeuring van ouders aan zelfstandigheid mogen
ondernemen.
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