
 

 

 

 

 

Hierbij ontvangt u van ons een nieuwsbrief met betrekking tot de laatste ontwikkelingen in 

de kinderopvang. 

Pedagogisch beleid en pedagogisch werkplan. 

  We hebben u in november jongstleden schriftelijk op de hoogte gesteld over de nieuwe Wet 

Innovatie en Kwaliteit opvang (Wet IKK)  die per 1 januari 2018 is ingegaan. Met de Wet IKK 

wil de overheid de kwaliteit van de kinderopvang verhogen en waarborgen dat er meer 

aandacht geschonken wordt aan de ontwikkeling van kinderen.  

 

De belangrijkste maatregelen nog even kort op een rijtje van de Wet IKK:  

1. Elk kind krijgt een mentor. 

2. Twee vaste gezichten per baby. 

3. Er is altijd iemand met een certificaat voor kinder-EHBO aanwezig op de locatie. 

4. Permanente educatie voor medewerkers, zodat zij altijd op de hoogte zijn van de 

meest recente pedagogische inzichten. 

5. Extra taalvaardigheidstraining voor medewerkers. 

6. Extra scholing voor medewerkers die met baby’s werken. 

Op basis van bovenstaande maatregelen heeft Stichting GOO het pedagogisch beleid 

aangepast. Dit pedagogisch beleid is in de centrale oudercommissie (COC) ter advies 

besproken in december 2017. De COC heeft een positief advies gegeven. Gekoppeld aan het 

pedagogisch beleid wordt het pedagogisch werkplan op de locatie aangepast. Dit zal na de 

meivakantie gereed zijn. 

 

U wordt als ouder geïnformeerd over de volgende punten:  

 Hoe de twee vaste gezichten per baby geregeld zijn? 

 Welke medewerker(s) een certificaat heeft/ hebben voor kinder-EHBO? 

 

Wij blijven u op de hoogte houden met betrekking tot de ontwikkelingen van de Wet IKK. 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande dan kunt u altijd terecht bij de 

coördinator opvang, clustermanager of directeur kindcentrum.  

 

 



 

Service ruilregeling 

Bij Stichting GOO kunt u gebruik maken van ruildagen. Dit 

betekent dat u een aantal dagen die u niet gebruikt, op een 

ander moment kunt inzetten. Op de groep wordt 

bijgehouden welke dagdelen uw kind niet aanwezig was, 

bijvoorbeeld door ziekte of vakantie of een feestdag. U kunt 

die dagdelen ruilen met een vergelijkbaar 

dagdeel.  Ruildagen vervallen één jaar na de dag van 

verhindering van uw kind en na beëindiging van de opvang. 

Bijvoorbeeld; uw kind is niet geweest op 17 januari 2018, 

dan is deze dag te ruilen tot 17 januari 2019. Het gebruik van 

ruildagen is een service, er kunnen geen rechten aan 

worden ontleend. Er wordt namelijk altijd gekeken of er in 

de groep van het kind plek is. De ruildag kan twee weken 

voorafgaande aan de gewenste ruildag bij de pedagogisch 

medewerker aangevraagd worden. Indien er bij een ruiling 

of extra dagdeel geen mogelijkheid is om een kind te 

plaatsen binnen de huidige vaste groep, dan bestaat de 

mogelijkheid dat het kind op een andere groep geplaatst 

wordt. Ouders tekenen dan voor akkoord. 

  

 

 

Mentorschap 

 

Vanaf 1 januari 2018 werken we met het mentorschap, zoals aanbevolen in de wet IKK. Dat 

betekent dat er per kind een mentor wordt toegewezen. 

Alle kinderen zitten in een vaste groep met vaste medewerkers, hierdoor ontstaan goede en 

vertrouwde relaties. In de opvang is het voor een pedagogisch medewerker onmogelijk om 

met ieder kind in de groep een even hechte band op te bouwen, daarom werken wij met 

mentorschap. Een mentor is het vaste gezicht voor een kind en zijn ouder en bouwt een 

hechte band op zodat het kind zich emotioneel veilig kan voelen binnen de opvang. 

 

De mentor is de persoon die: 

 met de ouder(s) het intakegesprek voert 

 tijdens de wenperiode extra aandacht heeft voor het kind 

 de KIJK lijnen een keer per jaar voor het kind invult 

 met ouder(s) de 10- minutengesprekken voert 

 bij de bso ook het mentorkind de mogelijkheid geeft om een gesprek te vragen 

 overdracht naar andere groep of onderwijs doet 

Voor ouder(s) is de mentor ook het eerste aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling 

van het kind en de gang van zaken in de groep. 

 

  

 


