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Vanuit de geestelijke wereld

Is dit kind tot ons gekomen.

Wij mogen zijn raadselen ontsluieren

Van dag tot dag en van uur tot uur.

Rudolf Steiner

Voor u ligt het pedagogisch beleid van kindercentrum Panta Rhei BV en Panta Paideia BV.  

Wij bieden opvang aan kinderen van wie de ouders/ verzorgers werken of studeren, vanuit 

de visie dat opvang als een “tweede huis” mag voelen. De naam Panta Rhei betekent: “alles 

stroomt”. Kinderen zijn voortdurend in verandering en in beweging; “alles stroomt” bij hun 

ontwikkeling en groei. Panta Paideia betekent: “kinderopvang in alle opzichten”. Wij willen 

kinderen een plek geven waar ze rust en ontspanning vinden zodat ze zich spelenderwijs 

kunnen ontwikkelen tot evenwichtige mensen die van betekenis zijn in de wereld waarin zij 

leven. We zien ieder kind als uniek wezen dat onder onze hoede is geplaatst en dat we met 

alles wat we in ons hebben aan liefde, passie, kennis en levensvreugde helpen zijn eigen 

authentieke levenspad te vinden. Hierbij laten we ons inspireren door de antroposofie.

Ons pedagogisch handelen- vanuit de visie van de antroposofie- en het leefklimaat  

wat wij belangrijk vinden, wordt in dit plan toegelicht. Verschillende aspecten zijn  

sterk met elkaar verweven en komen daarom op meerdere plekken in dit plan terug. 

Een voorbeeld: het belang van rust komt terug in het hoofdstuk “de (rustige) houding  

van de pedagogisch medewerkers”, in het hoofdstuk “rust, ritme en regelmaat”  

en bij “zintuiglijke ontwikkeling”. 

De dagelijkse praktijk staat beschreven in de eigen werkplannen van de groepen.  

In dit beleid leest u bijvoorbeeld het belang van vaste ritmes en regelmaat voor kinderen;  

in het werkplan van de groep leest u de uitvoering hiervan tijdens de dag.  

Deze werkplannen kunt u inzien op de groep. 
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1.1 Missie en visie
Missie: Bewust meer voor kinderen!

Visie: We ontvangen kinderen in een huiselijke omgeving omringd door betrokken en 

gekwalificeerde medewerkers. Door kinderen (met respect voor de eigenheid van het kind) 

bewust en met aandacht om te leren gaan met elkaar en de wereld waarin zij leven krijgen  

zij de kans op te groeien tot evenwichtige mensen die van betekenis zijn in deze wereld. 

Hierbij laten we ons inspireren door de antroposofie. 

1.2 De locaties en groepen
Wij bieden opvang aan kinderen van nul tot einde basisschoolleeftijd, op een tweetal locaties 

in Amersfoort. Op beide locaties werken wij met leeftijdsgroepen (horizontaal). De ene locatie 

is Panta Rhei, sinds 1997 gevestigd in het Eemklooster aan de Daam Fockemalaan,  

Amersfoort-Zuidwest. Deze dagopvang heeft twee baby-/ dreumesgroepen en twee peuter- 

groepen. De buitenschoolse opvang heeft 3 groepen, verdeeld over jongste en oudste kinderen. 

De andere locatie Panta Paideia sinds 2014, bevindt zich samen met de Vrije School Amersfoort 

onder één dak aan de Romeostraat, Amersfoort-Zuidoost. De dagopvang bestaat uit een  

baby-/dreumesgroep en een peutergroep. De buitenschoolse opvang heeft twee groepen, 

verdeeld over jongste en oudste kinderen. 

Wij hebben bewust gekozen voor horizontale groepen: op deze manier kunnen wij opvang  

en begeleiding bieden die specifiek past bij de ontwikkeling en de vraag van de kinderen. 

Voor alle kinderen geldt het uitgangspunt van de Wet Kinderopvang: kinderen worden op een 

vaste groep opgevangen: de tafelgroep (bso) of stamgroep (dagopvang), waar ze aansluiting 

en houvast vinden. Deze wet biedt mogelijkheden om af te wijken. In alle gevallen heeft het 

afwijken te maken met het kindaantal van de groep of groepen; (als voorbeeld benoemen  

we hieronder hoe dit kan zijn voor de peutergroepen, waarbij een Beroepskracht-KindRatio 

geldt van 1 pedagogisch medewerker die voor 8 peuters zorgt).

• Twee of meer tafel- of stamgroepen kunnen incidenteel worden samengevoegd  

(bijvoorbeeld in vakantieperiodes: één peutergroep telt op een bepaalde dag 10 kinderen  

(2 pedagogisch medewerkers volgens de BKR), op de andere groep komen 6 peuters spelen 

(1 pedagogisch medewerker). Dan worden de groepen samengevoegd en werken er op deze 

samengevoegde groep van 16 kinderen 1 vast gezicht van de ene peutergroep, en 1 vast 

gezicht van de andere peutergroep. 2 Pedagogisch medewerkers in plaats van 3). 

• Twee of meer tafel- of stamgroepen kunnen structureel samengevoegd worden (bijvoorbeeld 

het gehele jaar elke woensdag en/of vrijdag. Zie het voorbeeld hierboven, dit geldt dan 

structureel. Door het samenvoegen kunnen er structureel 2 pedagogisch medewerkers 

werkzaam zijn in plaats van 3). 

1 De Organisatie
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• Individuele kinderen kunnen, in overleg met ouders, incidenteel of structureel in één andere 

tafel- of stamgroep geplaatst worden dan de oorspronkelijke groep. In dit geval worden 

groepen niet samengevoegd, maar opgedeeld of gesplitst. (bijvoorbeeld de ene peutergroep 

telt 18 kinderen (ipv 16), en de andere peutergroep telt er 14. Dan kunnen er in overleg met 

ouders 2 kinderen in de andere groep geplaatst worden zodat beide groepen 16 kinderen 

tellen met elk 2 pedagogisch medewerkers. In plaats van 3 op 18 en 2 op 14). 

1.3 Drie-uursregeling en afwijken van de beroepskracht-kind ratio (BKR)
Wij bieden 11 uur opvang per dag aan. De Wet Kinderopvang geeft aan dat bij minimaal 

tien uur aaneengesloten opvang, afgeweken kan worden van de beroepskracht-kind ratio 

(BKR) gedurende maximaal drie uur per dag. Die uren hoeven niet aaneengesloten te zijn. 

Er kunnen tijdens deze uren minder pedagogisch medewerkers worden ingezet. Voorwaarde 

is dat minimaal de helft van het op grond van de beroepskracht-kindratio vereiste aantal 

medewerkers wordt ingezet. Op de groepen wordt dagelijks bijgehouden hoe laat de  

kinderen binnenkomen en weggaan en hoeveel medewerkers er op die tijdstippen zijn.  

Op die manier houden we inzichtelijk of onderstaande tijden reëel zijn en zijn we er alert  

op dat we niet boven de 3 uren uitkomen. Ouders worden voorafgaand aan een plaatsing  

door de kindplanning over deze regeling geïnformeerd. Op onderstaande tijdstippen, onder 

voorbehoud van kleine dagelijkse wijzigingen, wijken wij af van de BKR:

 
Bij Panta Rhei
Dagopvang van maandag tot en met vrijdag: 

Pedagogisch medewerker 1: werkt van 7.30 - 17.00 uur 

Pedagogisch medewerker 2: werkt van 08.15 - 17.45 uur

Pedagogisch medewerker 3: werkt van 09.00 - 18.30 uur 

Van 8.15 tot 9.00 uur = 0,75 uur 

Van 13.00 tot 14.30 uur (pauzetijd) = 1,5 uur 

Van 17.00 tot 17.45 uur = 0,75 uur 

Totaal 3 uur

Peutergroep van maandag tot en met vrijdag:

Pedagogisch medewerker 1: werkt van 7.30 - 17.00 uur

Pedagogisch medewerker 2: werkt van 09.00 - 18.30 uur

Van 8.30 tot 9.00 uur = 0,5 uur

Van 13.00 tot 14.30 uur (pauzetijd) = 1,5 uur

Van 17.00 tot 18.00 uur = 1,0 uur

Totaal 3 uur

Buitenschoolse opvang van maandag tot en met donderdag:
Maandag 14.30 - 15.00 uur = 0,5 uur • Dinsdag 14.30 - 15.00 uur = 0,5 uur 

Woensdag 14.00 - 14.30 uur = 0,5 uur • Donderdag 14.30 - 15.00 uur = 0,5 uur 

Vrijdag geen

 

In vakantieweken en op studiedagen waarbij de kinderen de hele dag de BSO bezoeken,  

wordt het schema van de dagopvang aangehouden.
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Bij Panta Paideia
Babygroep, van maandag tot en met vrijdag: 

Nb. Om 18.00 uur voegen de kinderen van de peutergroep zich bij de kinderen  

van de babygroep. De BKR van een verticale groep wordt hierbij aangehouden. 

Pedagogisch medewerker 1: werkt van 7.30 - 17.00 uur 

Pedagogisch medewerker 2: werkt van 8.15 - 17.45 uur

Pedagogisch medewerker 3: werkt van 9.00 - 18.30 uur 

Van 8.15 - 9.00 uur = 0,75 uur 

Van 13.00 - 14.30 uur (pauzetijd) = 1,5 uur 

Van 17.00 - 17.45 uur = 0.75 uur 

Totaal 3 uur

Peutergroep, van maandag tot en met vrijdag:

Nb. Op meerdere dagen per week komen enkele VSO kinderen van 7.30 - 8.30 uur 

bij de peutergroep; de BKR van de peutergroep wordt hierbij aangehouden. 

Pedagogisch medewerker 1: werkt van 7.30 - 17.00 uur 

Pedagogisch medewerker 2: werkt van 8.30 - 18.00 uur 

Van 8.00 - 8.30 uur = 0,5 uur 

Van 13.00 - 14.30 uur (pauzetijd) = 1,5 uur 

Van 17.00 - 18.00 uur = 1,0 uur 

Totaal 3 uur

Buitenschoolse opvang:

Gezien alleen kinderen van VSA zelf de BSO bezoeken, zijn medewerkers niet buitenshuis  

om kinderen van andere scholen te halen. Daardoor wijken wij binnen schoolweken niet af 

van de BKR. In vakantieweken en op studiedagen waarbij de kinderen de hele dag de BSO 

bezoeken, wordt het schema van de dagopvang aangehouden.

 
1.4 De pedagogisch medewerkers
Het aantal aanwezige kinderen en hun leeftijden bepaalt het aantal pedagogisch medewerkers 

op de groep, de Beroepskracht/Kind Ratio (BKR) zoals hierboven al genoemd1. Elk kind krijgt 

drie vaste gezichten toegewezen, één van deze gezichten is op de dagen van het kind op de 

groep aanwezig. Aan een 0-jarig kind worden echter twee vaste pedagogisch medewerkers 

toegewezen die met elkaar de 5 weekdagen bezetten. Op de dagen dat het kind komt, is altijd 

minimaal één van deze twee pedagogisch medewerkers werkzaam: de één werkt bijvoorbeeld 

3 dagen en de ander werkt 2 dagen. Als de BKR vraagt om inzet van meer medewerkers, dan 

mogen maximaal drie vaste pedagogisch medewerkers aan het kind worden toegewezen. 

Voorafgaand aan een plaatsing worden ouders geïnformeerd wie de vaste gezichten van het 

kind zijn. Bij verlof of verzuim wordt een invalkracht uit onze invalpool met vaste invalkrachten 

opgeroepen. Zij wordt zoveel mogelijk op dezelfde groepen ingezet om ook een vertrouwd 

gezicht voor kinderen en ouders te zijn. 

1. Zie Bijlage 1, “Wettelijke eisen in een overzicht”
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Al onze pedagogisch medewerkers die met nuljarigen werken worden specifiek geschoold.  

We kiezen hierbij voor een opleiding die past bij onze (door de antroposofie geïnspireerde) 

visie. “Wat vragen baby’s van ons?”, “Wat hebben ze nodig?” zijn overkoepelende vragen waar 

we ons bewust mee bezig houden. Vanaf begin 2019 investeren wij hier extra in, over een 

periode van 5 jaar. Per januari 2023 moeten alle pedagogisch medewerkers, ook invalkrachten 

en pedagogisch medewerkers op tijdelijke basis, die werken met nuljarigen aan de betreffende 

kwalificatie-eis voldoen. 

Iedereen die bij ons met kinderen werkt is pedagogisch geschoold, minimaal op MBO 3 niveau. 

Veel van onze medewerkers zijn hoger of universitair geschoold en hebben naast hun scholing in de 

kinderopvang een andere specialisatie (o.a. “Kindercoaching”, “Natuurvoeding”, “Kindermassage”, 

“Orthopedagogiek”).

Alle medewerkers zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) van het 

Ministerie van Veiligheid en Justitie, zijn opgenomen in het personenregister kinderopvang en 

worden continu gescreend. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat gedrag in het verleden 

geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak/ functie in de samenleving. 

Al onze pedagogisch medewerkers (ook invalkrachten en pedagogisch medewerkers op 

tijdelijke basis) hebben minimaal niveau 3F of B2 voor mondelinge taalvaardigheid. Nieuwe 

medewerkers die dit niveau nog niet hebben bieden we scholing. Op deze manier verweven  

we het hogere taalniveau in onze manier van werken. 

Als erkende leerbedrijven begeleiden Panta Rhei en Panta Paideia stagiaires van verschillende 

opleidingen en niveau’s. Ook werken er regelmatig vrijwilligers bij ons die ofwel graag 

werkervaring op willen doen, of bijvoorbeeld een zinvolle tijdbesteding zoeken2. 

De kwaliteit van de pedagogisch medewerkers is belangrijk. Onze pedagogisch 

beleidsmedewerker coacht de medewerkers daarom bij de dagelijkse werkzaamheden 

Iedere pedagogisch medewerker wordt jaarlijks gecoacht (minimaal 10 uren per FTE per jaar). 

Daarnaast houdt de pedagogisch beleidsmedewerker zich bezig met de ontwikkeling van 

pedagogisch beleid. 

Naast wettelijke eisen waaraan wij voldoen, nemen wij bovenal graag medewerkers aan  

die van nature rust uitstralen, levenservaring meebrengen en die zich vinden in onze  

(door deantroposofie geïnspireerde) visie. Juist vanuit het delen van deze visie verbinden 

medewerkers zich voor langere tijd met Panta Rhei/ Panta Paideia.

2. Zie Bijlage 4, “Beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers en hun begeleiding”
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1.5 Wennen voor nieuwe kinderen
Een kind mag officieel, rekening houdend met de BKR, aanwezig zijn op een groep op  

het moment dat het contract ingaat. Mogelijkheden om het wennen voor nieuwe kinderen  

te laten plaatsvinden:

• Tijdens de rondleiding: afdeling Planning leidt de ouders rond, het kind kan daarbij zijn  

en alvast een kijkje nemen op de mogelijke toekomstige opvang. 

• Tijdens het kennismakingsgesprek: ouders nemen hun kind mee zodat hij/zij alvast kan 

kennismaken met de pedagogisch medewerker (mentor) en de ruimte. 

• Er kan op de dagopvang naar behoefte een wenmoment gepland worden op de groep  

van maximaal een uur met de ouder erbij. 

• Een kind start op de opvang een week voordat de ouder/verzorger weer start met werken. 

• De mentor maakt met de ouders afspraken over de eerste dagen; het kind kan bv.  

de eerste paar keren halve of ingekorte dagen komen.  

Ouders dienen bereikbaar te zijn voor overleg indien de situatie daarom vraagt.  

Dit is altijd noodzakelijk maar zeker tijdens de eerste dagen. 

1.6 Overgangen
Als een kind overgaat van een babygroep naar een peutergroep, of van een peutergroep  

naar de BSO gaat het eerst een paar keer wennen op de nieuwe groep. Een wenperiode 

beslaat ongeveer drie weken tot een maand voorafgaand aan de 2e of 4e verjaardag van een 

kind. Het kind dat gaat wennen telt op beide groepen mee voor de BKR. Het wennen wordt  

(in tijd en momenten opbouwend) gepland op de gebruikelijke dagen waarop het kind komt.  

Er vindt een warme overdracht plaats tussen de pedagogisch medewerker (mentor) van de 

oude groep en de pedagogisch medewerker (mentor) van de nieuwe groep. Deze overdracht 

is schriftelijk (de jaarlijkse KIJK! verslagen) en daarbij is er altijd een uitgebreide mondelinge 

toelichting. 

 

De informatie van de nieuwe groep (o.a. een welkomstbrief met praktische informatie en 

vragenformulier) wordt door de afdeling planning van te voren via mail naar de ouders 

gestuurd. De mentor van de nieuwe groep neemt contact op met de ouders voor een 

intakegesprek. Als een kind overgaat van de ene locatie naar de andere locatie wordt de 

informatie over een kind door de mentor van de oude groep overgedragen aan de mentor  

van het kind in de nieuwe groep. Wenafspraken worden gemaakt zoals die ook gemaakt 

worden voor nieuwe kinderen.
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1.7 Stabiliteit op de groepen
Stabiliteit vinden wij een belangrijke voorwaarde voor kwalitatief hoogwaardige kinderopvang. 

Stabiliteit betekent voor ons dat de situatie voor de kinderen op de groep duidelijk, 

voorspelbaar en vertrouwd is. De kinderen zijn goed bekend en vertrouwd met de vaste 

pedagogisch medewerkers en de andere kinderen op hun vaste tafelgroep. Ze kunnen 

voorspellen wie ze tegenkomen en kunnen zich daarop verheugen. Als kinderen elkaar niet 

kennen gaat veel aandacht en energie zitten in het begrijpen van wat er allemaal om hen 

heen gebeurt.

De vaste groep zorgt er niet alleen voor dat kinderen kunnen voorspellen welke kinderen zij 

tegenkomen maar ook dat ze elkaars manier van doen herkennen. Zij hoeven niet steeds 

opnieuw hun plaats in de groep te bepalen of grenzen te verkennen, waardoor er ruimte 

ontstaat voor spelen en ontwikkelen. Voorspelbaarheid van de dagelijkse gang van zaken op  

de groep draagt bovendien bij aan de gevoelens van veiligheid van kinderen.

Daarom werken wij met vaste pedagogisch medewerkers en tafelgroepen. Verder proberen wij 

deze stabiliteit en voorspelbaarheid te bewaken door gelimiteerd mogelijkheden voor ruil- en 

extra dagen te bieden zodat er niet veel wisselende kinderen op de groepen zijn; Het kan 

bijvoorbeeld alleen als de groepssamenstelling van de eigen groep van het kind dit toelaat. 

En per kind kan per kalendermaand één reguliere opvangdag geruild worden. De verdere 

specifieke voorwaarden staan op de aanvraagformulieren voor een ruil- of extra dag, deze 

formulieren zijn te vinden op onze website.

Stabiliteit ziet u bv. ook terug in de eigen mandjes/tasjes, kapstokjes en bedjes van de kinderen.

1.8 ‘Vierogenprincipe’ 
Het ‘vierogenprincipe’ is een wettelijke afspraak gemaakt over het toezicht op de dagopvang 

op de kinderen, de inzet van de medewerkers en de inrichting van het gebouw om de 

veiligheid van de kinderen zoveel mogelijk te waarborgen. ‘De opvang wordt op zodanige wijze 

georganiseerd, dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere 

volwassene’. Het vierogenprincipe beschermt kinderen tegen ontoelaatbaar gedrag van 

medewerkers, het maakt tegelijkertijd het handelen van medewerkers transparanter bij vragen 

omtrent eventueel ontoelaatbaar gedrag. Een pedagogisch medewerker mag gedurende een 

bepaalde periode per dag alleen op de groep staan, zolang er maar een andere volwassene 

in het gebouw aanwezig is die elk moment de mogelijkheid heeft om mee te kijken of 

te luisteren. Dit ziet u in onze werkwijze en de transparante ruimtes. Verder gaan we op 

de dagopvang altijd met twee medewerkers op stap, of een medewerker en een andere 

volwassene (bv. een stagiair die 18 jaar of ouder is). Als kinderen over een kort, vast traject 

vervoerd worden naar een locatie waar andere volwassenen aanwezig zijn (bv. onze andere 

locatie of een activiteit in de buurt) mag een medewerker alleen met kinderen op pad. De BSO 

kan wel met een medewerker op pad gaan, met name tijdens uitstapjes in de vakanties als er 

een dusdanig (laag) aantal kinderen is. 
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1.9 Open-deuren beleid 
Wij kunnen de deuren van de peutergroepen op Panta Rhei en de BSO groepen op  

Panta Rhei en Panta Paideia met beleid openzetten om kinderen de ruimte te geven de 

eigen ontwikkeling vorm te geven. Dit gebeurt alleen in overleg, dat wil zeggen wanneer de 

pedagogisch medewerkers het ondersteunend achten voor de betrokken kinderen. We werken 

hierin altijd kindvolgend en kijken naar de ontwikkelvragen van kinderen. Het ene kind is 

sneller in zijn ontwikkeling dan het andere kind en heeft al eerder behoefte om zijn horizon  

te verbreden.

1.10 BHV, GGD, Beleid Veiligheid en Gezondheid en KHB
BHV (BedrijfsHulpVerlening): Er zijn dagelijks bedrijfshulpverleners aanwezig.  

De preventiemedewerker zorgt ervoor dat zij jaarlijks een erkende herhalingscursus voor  

EHBO, brandbestrijding en ontruimen volgen. Er is een ontruimingsplan dat elke groep 

minimaal 1 maal per jaar oefent. Begin 2018 volgen alle medewerkers een cursus Kinder EHBO. 

Wij worden daarnaast jaarlijks door de GGD (gemeentelijke Gezondheidsdienst) bezocht 

voor een inspectie t.a.v. wettelijke voorschriften voor onder meer hygiëne, de BKR 

(BeroepskrachtKindRatio) en kennis van personeel m.b.t. bijv. protocollen. De jaarlijkse 

bevindingen van de GGD zijn op onze website te lezen. In de inspectie van de GGD wordt 

ook het Beleid Veiligheid en Gezondheid meegenomen. Dit wordt gedurende het jaar door 

de preventiemedewerker in samenwerking met de pedagogisch medewerkers up-to-date 

gehouden. In dit beleid en de bijbehorende online Risicomonitor staan onder meer de risico’s 

op ongevallen beschreven, die specifiek zijn voor het gebouw waarin wij gevestigd zijn. In deze 

Risicomonitor wordt per 2018 beschreven hoe we met risico’s omgaan en welke aanpassingen 

we evt. doen om risico’s uit te sluiten of te minimaliseren. 

Wij werken daarnaast met een kwaliteitshandboek (KHB), waarin alle procedures, documenten 

en formulieren staan die binnen de bedrijfsvoering een rol spelen. Vernieuwingen in de 

werkwijze worden door de beleidsmedewerker Kwaliteit aangepast in het KHB. Zij toetst ook  

of de werkwijze zoals beschreven overeenkomt met de dagelijkse praktijk. 

1.11 Bewuste keuzes
Wij kiezen al 20 jaar voor natuurlijke materialen van verantwoorde partners, zoals biologische 

voedingsmiddelen, verzorgingsproducten en schoonmaakproducten waarvan de grondstoffen 

hun levenskwaliteit behouden hebben doordat ze op natuurlijke wijze bewerkt zijn. Dit is bij 

ons niet een trend maar altijd al onderdeel van wie wij zijn en terug te vinden in ieder detail. 

Vanuit respect voor de mens en voor de aarde waarop we leven.
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Panta Rhei/ Panta Paideia biedt verantwoorde kinderopvang. Dit betekent concreet dat we in ons 

dagelijkse werk zorg dragen voor de vier wetenschappelijk gefundeerde doelen (paragraaf 2.1 

t/m 2.4) die door Marianne Riksen-Walrave (pedagoog) zijn geformuleerd en die in de wet zijn 

opgenomen. Hieronder verwoorden wij hoe wij hier invulling aan geven. En daarbij verwijzen we 

naar verschillende andere stukken in dit beleidsplan waar het ook aan de orde komt. 

2.1 Bieden van emotionele veiligheid in een gezonde en veilige omgeving
Als een kind zich veilig voelt staat het open om te spelen, te leren, om zichzelf te zijn.  

Wanneer voelt een kind zich (emotioneel) veilig en beschermd? 

Vanuit respect voor de eigenheid van ieder kind begeleiden wij op Panta Rhei/ Panta Paideia 

kind volgend en afgestemd op de ontwikkelingsfasen die het kind doormaakt. Consequent 

vanuit rust en met persoonlijke aandacht; of het nou om een luier verschonen gaat, een kind 

helpen bij de wc of helpen een onderlinge ruzie uit te praten. Het is onze taak om vanuit 

empathie, op een sensitieve en responsieve manier, liefdevolle begrenzing aan te bieden en te 

leiden. Nooit routinematig, altijd gericht op het kind als individu. Het kind voelt zich gezien in 

zijn eigenheid, en daardoor veilig en geborgen. Als een kind weet waar het aan toe is en wat 

het verwachten kan, voelt dat veilig. 

Een herkenbare dagindeling, gewoontes en vaste gezichten (van zowel kinderen als 

pedagogisch medewerkers) maakt dat een dag voorspelbaar is. Dit geeft een kind houvast en 

een gevoel van zekerheid. Een dagdeel heeft daarom bij ons altijd hetzelfde ritme en rituelen 

(bijvoorbeeld dezelfde liedjes bij het eten of naar buiten gaan). Dit vaste ritme volgen wij 

gedurende de dag maar ook gedurende de week, een seizoen, een jaar.

Onze binnen- en buitenruimtes en de inrichting hiervan spelen ook een rol bij of een kind 

zich al dan niet veilig en geborgen voelt. Wij vinden het belangrijk dat de omgeving natuurlijk, 

gezellig en huiselijk is. Onze keuzes voor inrichting, materialen, voeding en producten zijn 

hierop gebaseerd; de groepsruimtes zijn huiselijk ingericht en zowel binnen als buiten zijn 

er diverse hoeken voor verschillende doeleinden. Kinderen kunnen zich terugtrekken of juist 

met elkaar spelen en weten dat ze altijd op de pedagogisch medewerkers kunnen terugvallen. 

Dit is vooral belangrijk voor het gevoel van veiligheid van de jongere kinderen. Ook het 

kleurgebruik binnen (zacht) en de vormgeving (rond/ vloeiend) en materiaal (natuurlijk/ ‘echt’) 

van voorwerpen, speelgoed en interieur werkt door op het welzijn van het kind. 

Het buitenleven neemt een hele belangrijke plaats in in ons dagritme. Als mens zijn 

we onderdeel van de natuur en dus voelt ook een kind zich er ‘van nature’ prettig. Onze 

buitenruimtes zijn bewust heel groen en natuurlijk ingericht. De kinderen kunnen- binnen de 

veilige grenzen van onze omheinde tuinen en (voor de oudere kinderen) ons buitengebied- 

naar hartenlust struinen en ontdekken. Een pedagogisch medewerker is altijd dichtbij.

Wij zien het bieden van emotionele veiligheid als de basis voor een evenwichtige ontwikkeling.

De vraag die wij ons daarom gedurende een dag stellen luidt: 
“Voelt een kind zich dusdanig veilig dat het kan zijn wie hij is en het naar zijn zin heeft”?
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Hierboven wordt beknopt een beeld geschetst van hoe wij invulling geven aan een  

vertrouwde veilige omgeving voor een kind. Dit is ook te lezen: 

• In Hoofdstuk 1: “Stabiliteit op de groepen” 

• In Hoofdstuk 3: “De eigenheid van het kind”, “Kindvolgsysteem en mentorschap”,  

“Verzorging en gezondheid”, “Houding pedagogisch medewerkers”, “Rust, ritme en regelmaat”, 

“Herhaling en gewoontevorming”, “Zintuiglijke ontwikkeling”, “De omgeving binnen en buiten”

• Bijlage 2 Rituelen en Jaarfeesten 

• In Hoofdstuk 4: “Buiten spelen / buiten zijn”

• In Hoofdstuk 6: “Pesten” 

• In Hoofdstuk 7: “Samenwerking tussen ouders en pm’s”

2.2 Bevorderen van de ontwikkeling van persoonlijke competenties 
Hoe schep je de juiste voorwaarden voor kinderen om zich persoonlijk te kunnen ontwikkelen? 

In de eerste plaats speelt de visie van de antroposofie van waaruit we werken hierbij een rol. 

Daarbij is de houding van de pedagogisch medewerker als ook de omgeving heel belangrijk.

Het kind komt met bepaalde voornemens en talenten naar de aarde; om er te leren en te 

geven, om zelf te groeien en om de wereld te helpen groeien. Wij zien ieder kind als uniek 

wezen dat onder onze hoede is geplaatst en dat we met alles wat we in ons hebben aan liefde, 

passie, kennis en levensvreugde helpen dat eigen authentieke levenspad te vinden. Dit is het 

uitgangspunt. Van daaruit hebben onze medewerkers een open houding: “wie ben jij, wat heb 

jij nodig en wat ik voor je doen om je daarbij te helpen”? Zo kan het kind zich echt laten zien 

en is het vrij om zichzelf en zijn talenten te ontplooien.

Op dit levenspad, bij de ontwikkeling van de persoonlijkheid, speelt de ontwikkeling 

van motorische vaardigheden, creatieve vaardigheden, cognitieve vaardigheden en 

taalvaardigheden een rol. Het is aan ons om ruimte te creëren en de juiste stimulansen te 

bieden zodat een kind met die vaardigheden steeds zelfstandiger kan functioneren en groeit. 

Hier wordt zowel binnen als buiten invulling aan gegeven, altijd kind volgend, passend bij de 

ontwikkelingsfase. De pedagogisch medewerkers hebben hierbij een voorbeeldrol, leven het 

leven als het ware vóór en helpen zo het kind om de wereld en zichzelf te leren kennen.

Met name binnen het vrije spel kunnen kinderen bovenstaande vaardigheden ontwikkelen. Vrij 

spelen is voor ons, vanuit de visie van de antroposofie, altijd al een belangrijke kernwaarde en 

onderdeel van wie wij zijn/ wat we doen. Het aanbod aan activiteiten is bij ons daartoe rijk 

te noemen en tegemoet komend aan de diversiteit van de behoeften van kinderen. Vrij spelen 

betekent de vrijheid hebben je eigen nieuwsgierigheid te volgen. Om te zoeken, te proberen 

en te creëren. En om te ontdekken; jezelf, de ander en de omgeving. Met name het buiten 

spelen/zijn en beleving van de natuur nodigt daartoe uit en draagt bij aan een evenwichtige 

ontwikkeling als mens. We zijn dan ook veel buiten met alle kinderen, weer of ‘geen weer’.  

Bij het spelen, ontdekken en ervaren, spelen de 12 zintuigen een belangrijke rol.

De vraag die wij ons mogen stellen is:
“Heeft een kind iets geleerd dat zinvol/helpend is voor hem”? 
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Hierboven wordt beknopt een beeld geschetst van hoe wij invulling geven aan het bevorderen 

van de ontwikkeling van persoonlijke competenties. Dit is gedetailleerder terug te lezen: 

• In Hoofdstuk 3: “De eigenheid van het kind”, “Kindvolgsysteem en mentorschap”,  

“Houding pedagogisch medewerkers”, “Zintuiglijke ontwikkeling” 

• Bijlage 3 De 12 zintuigen 

• In Hoofdstuk 4: “Vrij spelen”, “Buiten spelen/ buiten zijn”, “Spel van baby’s”, “Spel van peuters”, 

“Voorschoolse educatie”, “Taal en muzikale ontwikkeling”

2.3 Bevorderen van de ontwikkeling van sociale competenties
Hoe leer je kinderen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te 

onderhouden? Hoe leer je communiceren, samenwerken, anderen helpen en conflicten 

oplossen? Met andere woorden hoe leer je als persoon goed te functioneren binnen de 

samenleving? 

Kinderen leren door interacties met andere kinderen, en ook is hier weer een belangrijke taak 

weggelegd voor de pedagogisch medewerker. 

In het spel komen kinderen elkaar tegen. Op de peutergroepen bij voorbeeld staan er iedere 

ochtend in spelvorm kwaliteiten centraal als het omgaan met elkaar, zorgen voor anderen 

en het uiting geven aan verwondering en eerbied voor de natuur/de wereld om ons heen. 

Juist vrij spel nodigt uit tot ontmoeting, tot samenwerken, tot samen spelen als ook grenzen 

uitproberen; de ander wil dit en ik wil dat. De pedagogisch medewerkers zijn hierbij een veilig 

baken van waaruit het kind durft te gaan verkennen, durft te gaan spelen en zich sociaal kan 

gaan ontplooien. Een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van sociale competenties 

is dat het kind zich veilig genoeg voelt om te ‘experimenteren’. Door sensitief en responsief te 

handelen zorgen we voor die veiligheid maar we laten kinderen zelf zoveel mogelijk hun eigen 

ontdekkingen doen. Daarbij gaan we uit van de eigenheid van een kind; alles ontwikkelt zich 

op zijn eigen tijd. 

We zijn ons als pedagogisch medewerkers bewust van ons héle gedrag, en dat kinderen zich 

vaardigheden eigen maken door herhaling en nabootsing. Hoe wij ons gedragen onderling, 

en hoe wij met de kinderen omgaan, daarin beweegt het kind mee. Ook hierin, waar het om 

relaties met anderen gaat, willen wij het juiste voorleven. We houden toezicht op het gedrag 

van kinderen onderling. Hierbij grijpen we, afhankelijk van de leeftijd, niet te snel in zodat 

kinderen ook zelf naar oplossingen leren zoeken. Als we bemiddelen bij conflicten proberen we 

het kind zich in de ander in te laten leven.

In de ontmoeting met de ander spelen ook de zintuigen een rol. Denk aan de ‘spraakzin’ 

en de kracht van het woord, daarmee de ander ontmoeten door in gesprek te gaan. En de 

‘warmtezin’ waarbij je onderscheid maakt in de ontmoeting met de ander; bijvoorbeeld een 

koele houding of een warme genegenheid ervaren.

Dit doel kunnen wij vertalen in de vraag: 
“Heeft een kind met andere kinderen gespeeld en hoe ging dat”? of  

“Wat is de kwaliteit van de ontmoetingen die het kind heeft met de  

andere kinderen en de pedagogisch medewerkers?”
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Hierboven wordt beknopt een beeld geschetst van hoe wij invulling geven aan het bevorderen 

van de ontwikkeling van sociale competenties. Hier wordt per kind zicht op gehouden door de 

betreffende mentor, zie: 

• In Hoofdstuk 3: “Kindvolgsysteem en mentorschap” 

• In Hoofdstuk 4: “Vrij spelen” en “Voorschoolse educatie” 

• In Hoofdstuk 6: “Pesten” 

2.4 Socialisatie door overdracht van algemeen aanvaarde  
 waarden en normen
Wat mag wel en wat mag niet? Hoe laat je kinderen kennismaken met grenzen, normen en 

waarden en omgangsvormen in onze samenleving?

Het vormen van waarden en normen is een belangrijk deel van de opvoeding. Er zijn veel 

ongeschreven gedragsregels; spelenderwijs en in de dagelijkse omgang met de kinderen oefen je 

deze met hen. Waarden en normen worden voor een deel door nabootsing gevormd. Met elkaar 

creëren we op Panta Rhei en Panta Paideia een omgeving van dankbaarheid, respect en zorg voor 

elkaar en de omgeving. Groeiende diversiteit in onze samenleving brengt de verantwoordelijkheid 

met zich mee om kinderen goed hierop voor te bereiden. Op ons kindercentrum spelen kinderen 

van verschillende herkomst en ervaren op natuurlijke wijze diversiteit. Kinderen leren bij ons 

met elkaars verschillen om te gaan, dit bepaalt hoe ze later omgaan met diverse omgevingen. 

Onze eigen nabootsingswaardige houding is hierin belangrijk. Wat wij doen, de keuzes die we 

maken, hoe we met elkaar omgaan, wat we uitstralen wordt immers rechtstreeks overgenomen/ 

nagebootst door de kinderen. Een rustige houding en stemgebruik; de manier van communiceren 

is de bedding waarin belangrijke dingen in het leven kunnen worden overgebracht. Ook de 

respectvolle keuzes die we maken in natuurlijke voeding en materialen zijn van belang en geven  

we als voorbeeld aan kinderen mee.

De vraag die wij ons mogen stellen is: 
“Leert een kind op een sociale en respectvolle wijze met anderen en zijn omgeving  

om te gaan”? 

Hierboven wordt beknopt een beeld geschetst van hoe wij kijken naar socialisatie door 

overdracht van normen en waarden. Er is een duidelijke samenhang met het bovenstaande  

3e doel; de ontwikkeling van sociale competenties. Hier wordt per kind zicht op gehouden  

door de betreffende mentor, zie: 

• In Hoofdstuk 3: “Kindvolgsysteem en mentorschap” 

• In Hoofdstuk 6: “Pesten”

2.5 Overkoepelende kernvraag
Vanuit ons kind volgend werken worden deze bovenstaande 4 doelen meegenomen.  

De mentoren van de kinderen verzorgen hiervan de verslaglegging.  

Vanaf de oprichting van ons kindercentrum in 1997 is de overkoepelende kernvraag voor ons: 

“Hoe word je wie je bent, hoe ontwikkel je je tot evenwichtig mens en kun je van betekenis 

zijn in de wereld waarin wij leven”?
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3.1 Achtergrond van de antroposofie
Wij gaan uit van het antroposofisch mens- en wereldbeeld dat is ontwikkeld door Rudolf 

Steiner (1861-1925). Volgens deze visie bestaat de mens uit lichaam, ziel en geest die zich in 

fases een leven lang blijven ontwikkelen. De ontwikkeling van de mens hangt samen met die 

van de mensheid en de wereld. Het kind komt met bepaalde voornemens en talenten naar de 

aarde; om er te leren én om te geven, om zelf te groeien en om de wereld te helpen groeien. 

Op zijn eigen, unieke wijze kan het hier zijn bijdrage gaan leveren aan de samenleving. 

3.2 De eigenheid van het kind
Om de eigenheid in ieder kind te laten zijn en tot bloei te laten komen, begeleiden we 

kindvolgend en afgestemd op de ontwikkelingsfasen die het kind doormaakt. De houding 

van de pedagogisch medewerker bij ons is dan ook niet: “ik kan en weet meer dan jij, dus 

ik zal het je vertellen”, maar eerder: “wie ben jij en wat wil jij en wat kan ik voor je doen om 

je daarbij te helpen?”. Met deze open houding is het kind vrij om zichzelf en zijn talenten te 

ontplooien. Wij zien het als onze taak om voorwaarden te scheppen en stimulansen te bieden 

voor een goede lichamelijke en emotionele ontwikkeling. We dagen de kinderen uit om tot 

hun eigen spel te komen, nieuwe dingen uit te proberen en hun grenzen te verleggen. De 

pedagogisch medewerkers zien elk kind als individu en sluiten aan bij het tempo van het kind, 

dat wil zeggen zonder aan te dringen en vertrouwend op de eigen natuurlijke ontwikkeling, 

maar wel binnen de grenzen van een gezonde ontwikkeling. 

3.3 Kindvolgsysteem en mentorschap
Onze pedagogisch medewerkers werken ‘kindvolgend’, vanuit een open houding, kijkend 

naar de eigenheid van ieder kind. Om kinderen in hun ontwikkeling te volgen wordt op 

onze kinderdagverblijven gebruik gemaakt van het kindvolgsysteem ‘KIJK’. Elk kind krijgt bij 

aanvang van de opvang een mentor (pedagogisch medewerker van de groep) toegewezen. 

Dit wordt schriftelijk vastgelegd, mentorlijsten hangen op de prikborden bij de groepen. Na 

een intakegesprek, zodra de opvang vervolgens van start gegaan is, observeert de mentor alle 

aspecten van de ontwikkeling van het kind tussen nul en twee jaar en tussen twee en vier jaar. 

Of een kind goed in zijn vel zit, of het zich uitgedaagd voelt door verschillende activiteiten, en 

of er signalen zijn die wijzen op een risico voor de gezonde ontwikkeling. Aan de hand van 

ontwikkelingslijnen maken we zichtbaar wat het kind al kan en weet, en welke volgende stap 

in zijn ontwikkeling mogelijk is. Op het moment dat we dit weten, kunnen we goed inschatten 

hoe we het kind daarbij kunnen ondersteunen. Ons handelen wordt hier op afgestemd. Niet 

alleen observeren we kinderen tijdens spontane activiteiten waarbij ze actief bezig zijn, bijv. 

allerlei dagelijkse situaties waarin kinderen aan het spelen zijn; alleen, met andere kinderen of 

samen met ons. Ook organiseren we waar gewenst momenten om bepaalde vaardigheden te 

kunnen observeren. Denk hierbij aan creatieve activiteiten, broodjes bakken, een kringspelletje. 

Ieder jaar, rond elke verjaardag, wordt middels KIJK door de mentor een kindbeeldverslag 

geschreven over elk kind wat minimaal 2 dagen per week onze dagopvang bezoekt. Aan de 

hand van het kindverslag wordt een oudergesprek gevoerd (als ouders dit zelf ook wensen) 

zodat ouders op de hoogte zijn van wat de pedagogisch medewerkers hebben geobserveerd. 

3 Onze pedagogische visie en handelen 
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Indien nodig wordt er samen met de ouders een plan van aanpak opgesteld, de werkwijze op 

de groep besproken en waar nodig aangepast. Als pedagogisch medewerkers vermoeden dat 

een kind extra aandacht en ondersteuning nodig heeft, observeren zij eerst gericht het kind 

om vervolgens de situatie met de ouders en de locatiemanager te bespreken. Er wordt met de 

ouders besproken of ze dit beeld herkennen en welke stappen ondernomen worden. 

De kinderen op de bso hebben een mentor die hun ontwikkeling in de gaten houdt. Voor 

alle nieuwe kinderen vindt een intakegesprek (en registratie hiervan aan de hand van een 

vragenlijst) tussen mentor en ouders plaats, van waaruit een gerichte vraag met betrekking 

tot de ontwikkeling van het kind naar voren kan komen. Alle nieuwe kinderen worden 

maandelijks tijdens de kindbespreking van de teamvergadering besproken; hoe kunnen wij 

een kind het beste begeleiden, wat heeft het van ons nodig? Als er bijzonderheden zijn, of 

er is een zorg of een vraag rondom een kind (nieuw, of al langer bij ons) komt dit ook terug 

op  deze  bespreking evenals eventuele te nemen vervolgstappen. 

Elk jaar wordt standaard per kind door de mentor een observatieformulier ingevuld wat wordt 

besproken tijdens de “kindbespreking” van de maandelijkse teamvergadering. Waar tussendoor 

gedurende het jaar nodig, bespreekt een betreffende mentor in de teamvergadering een kind 

dat opvalt in bijvoorbeeld houding of gedrag. Het kind en de vraag rondom het kind wordt dan 

besproken met de collega’s van het BSO team. Wanneer nodig gaat de mentor met de ouders 

in gesprek. Ouders kunnen desgewenst ook op eigen initiatief een gesprek aanvragen met de 

mentor van hun kind. 

Alle pedagogisch medewerkers hebben zowel op de bso als op de dagopvang oog voor de 

ontwikkeling van alle kinderen in hun groep. De mentor echter let specifiek op de ontwikkeling en 

het welzijn van de aan haar/hem toegewezen kinderen. De mentor, welke wordt toegewezen aan 

kind en ouder voor aanvang van plaatsing, is het eerste aanspreekpunt voor kinderen op de bso 

en voor ouders op de dagopvang en bso. Schriftelijk wordt vastgelegd en inzichtelijk gemaakt voor 

ouders wie de mentoren zijn; mentorlijsten hangen op de prikborden bij de groepen.

3.4 Handelswijze bij signaleren bijzonderheden ontwikkeling kind
Kinderen ontwikkelen zich snel, vooral in de eerste paar jaren van hun leven. Kinderen zijn 

kwetsbaar en afhankelijk van de volwassenen om zich heen voor hun liefdevolle verzorging 

en opvoeding. Als kinderen niet lekker in hun vel zitten, of hun ontwikkeling verloopt niet 

optimaal, is dat reden voor zorg. Ons kindercentrum is een belangrijke plek om deze signalen 

van kinderen op te vangen3, in kaart te brengen en te bespreken met ouders. Wij proberen 

alle kinderen de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Wanneer een kind naar het 

idee van de pedagogisch medewerkers opvallend gedrag vertoont, kunnen de pedagogisch 

medewerkers in overleg met de locatiemanager besluiten om ons “Zorg stappenplan” te 

doorlopen. Het kind wordt dan extra geobserveerd door de pedagogisch medewerkers van 

de groep en eventueel wordt de aandachtsfunctionaris (de medewerker die zich bezighoudt 

met allerhande zorgvragen rondom een kind) van de betreffende locatie erbij betrokken. 

Verder wordt er gekeken naar de mogelijkheden om intern en extern advies te vragen. Dit 

wordt altijd gedaan in overleg en met toestemming van de ouders. Naar aanleiding van deze 

observaties en eventueel advies wordt een plan van aanpak opgesteld. In het geval van externe 

zorgbegeleiding sluiten medewerkers zoveel mogelijk aan bij die zorg.
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3.5 Doorgaande leerlijn4

Er vindt mondelinge en/of schriftelijke overdracht plaats tussen pedagogisch medewerkers 

onderling als een kind van de babygroep naar de peutergroep gaat en als een kind 

van de peutergroep naar school en bso gaat zodra het kind 4 jaar wordt. Het is voor alle 

partijen prettig om te weten hoe de eerste jaren van het kind zijn verlopen. De pedagogisch 

medewerkers van de verschillende groepen en de leerkracht van de school kunnen er zo beter 

voor zorgen dat het kind de juiste aandacht krijgt, aansluitend bij wat het nodig heeft. De 

pedagogisch medewerkers van Panta Rhei/Panta Paideia hebben het kind goed leren kennen 

en hebben veel kennis over de ontwikkeling van het kind. Deze kennis hebben zij onder meer 

vastgelegd in de kindbeeldverslagen (volgens ons kindvolgsysteem KIJK) en in de loop van de 

tijd met ouders besproken. Het laatst gemaakte verslag van een kind willen wij overdragen 

aan de toekomstige leerkracht en indien gewenst lichten wij dit mondeling toe. We vragen de 

ouders hier toestemming voor middels een toestemmingsformulier. 

Dit maakt het mogelijk om de ontwikkeling van een kind in een doorgaande leerlijn te volgen 

en de leerkracht kan zich beter voorbereiden op de komst van het kind. Door een goede 

overdracht en communicatie onderling wordt ons inziens een belangrijke basis gelegd om de 

overgang voor ieder kind zo soepel mogelijk te laten verlopen. Indien nodig vindt er tussen bso 

en school een overdracht plaats.

3.6 Verzorging en gezondheid
Wij verzorgen ieder kind vanuit rust en met persoonlijke aandacht. Of een pedagogisch 

medewerker een luier verschoont, een kind insmeert met zonnebrandcrème of een kind bij de wc 

helpt; alle aandacht is op dat moment bij dat kind. Het kind voelt zich gezien, veilig en geborgen. 

We delen de dag in met momenten van inademing: 'beweging en activiteit', en uitademing: 

‘rust en verwerking' (zie ook “Rust, ritme en regelmaat”). Sommige kinderen hebben iets meer 

van het een nodig en andere kinderen iets meer van het andere. De ene baby slaapt meer dan 

de ander, en het ene schoolkind is vol energie bij aankomst op onze buitenschoolse opvang 

en de ander heeft behoefte aan een rustmoment op de bank. We gaan uit van de individuele 

behoefte van ieder kind en bewegen zoveel mogelijk mee. Van een baby’tje wat moeilijk in 

slaap komt kunnen we de voetjes masseren zodat vanuit die ontspanning het kind de overgang 

naar het slapen makkelijker kan maken. Een kind wat moe uit school komt en liever nog even 

niet buiten gaat spelen nemen we bij ons op de bank en lezen we een verhaal voor. Ook wordt 

er naar de groep als geheel gekeken; is er veel onrust dan kan een pedagogisch medewerker 

besluiten met (een deel van) de groep naar het bos te gaan om energie kwijt te raken, of juist 

binnen rust te creëren.

We voeden en verzorgen de kinderen zoveel mogelijk met pure en ‘echte’ producten die 

gemaakt zijn van natuurlijke grondstoffen, dit is gezond voor het kind op vele niveaus. 

Biologische voeding bevat meer voedingsstoffen, is vrij van pesticiden en onnodige 

toevoegingen en smaakt ook veel beter! Bovendien maken we de keuze voor natuurlijke 

producten uit respect voor mens, dier en aarde5. In ons voedingsbeleid is specifieker te lezen 

waarom wij bewuste keuzes maken en wat deze concreet inhouden.

4. Zie Bijlage 1, “ Wettelijke eisen in een overzicht” 

5. Zie Hoofstuk 3, paragraaf 3.14 “De omgeving binnen en buiten”
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3.7 Babyhuiltjes
Onze visie op huilen: Huilen is praten. Baby’s kunnen nog niet praten. Ieder kind wordt 

geboren met de aanleg om te leren praten. Door nabootsen van de omgeving leert het kind de 

taal. Een peuter kan eenvoudige gesprekken voeren. Baby's kunnen nog geen gesprek voeren. 

Ze kunnen niet zeggen wat ze willen. Hun ongenoegen uiten ze door middel van huilen. Huilen 

is voor een baby een communicatiemiddel. Daarnaast roept een huilende baby bij ons een 

natuurlijke reactie op, we willen troosten en verzorgen.

Wanneer huilt een baby lang?
Iedere baby is uniek. Ieder kind reageert dan ook weer anders op ongemakken en op de 

omgeving. Er zijn baby's die je nagenoeg nooit hoort huilen, baby's die alleen huilen bij 

ongenoegen en baby's die dag en nacht lijken te huilen. Ook zijn er baby's die zichzelf in 

slaap huilen. Over het algemeen kan gezegd worden dat een baby lang huilt wanneer het 

ontroostbaar is of wanneer het ondanks verzorging en voeding toch door blijft huilen. 

Ons beleid bij babyhuiltjes
Als een baby huilt kijken wij, we luisteren en schatten in, we helpen door te troosten en 

bekijken wat het kindje van ons vraagt. De baby wordt hiermee gerustgesteld en het leert 

dat er altijd iemand is. Deze veilige omgeving komt de ontwikkeling ten goede. Bij het slapen 

gaan in een binnen- of buitenbedje huilen sommige baby’s. Met ouders stemmen wij af wat de 

slaapgewoonten zijn van hun kindje; sommige kinderen huilen even voordat zij in slaap vallen. 

Als dat zo is en de baby huilt na het liefdevol en verzorgd in bed te hebben gelegd, gaan wij na 

ongeveer 5 minuten weer naar de baby toe. Een eventueel speentje wordt weer gegeven, de 

knuffel dichtbij gelegd, de baby wordt nog weer goed ingestopt, een liedje wordt gezongen en 

wordt gerustgesteld. Vooral wordt gekeken of er niet iets anders aan de hand is en of het 

kind nog op een veilige manier in bed ligt. De baby krijgt weer ongeveer 5 minuten de tijd om 

in slaap te vallen; als de baby dan nog steeds erg huilt, wordt hij of zij eruit gehaald. Langer 

huilen geeft teveel onrust, ook voor de andere kinderen. Op een later moment kan de baby 

alsnog naar bed worden gebracht. Als er tijdelijk meer handen nodig zijn omdat meerdere 

baby’s aandacht nodig hebben krijgt de groep overigens hulp van de kantoormedewerkers.

Baby's die vaak ontroostbaar zijn geven hiermee aan dat er iets aan de hand is. De mentor van 

de baby informeert en overlegt met de ouders over de langere huilperiodes en geeft aan dat 

het consultatiebureau een mogelijke plek is om zorgen m.b.t. ‘lang’ huilen te bespreken.

3.8 Waarden en normen
Het vormen van waarden en normen is een belangrijk onderdeel van de opvoeding. 

Deze worden voor een deel door nabootsing gevormd. Wij creëren een omgeving van 

dankbaarheid, respect en zorg voor elkaar en de omgeving. Dit staat of valt met onze eigen 

nabootsingswaardige houding6. Wat wij doen en uitstralen wordt immers rechtstreeks 

overgenomen, nagebootst door de kinderen. 

6. Zie Hoofdstuk 2, “De 4 pedagogische doelen uit de Wet IKK”
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3.9 Houding pedagogisch medewerkers
Wij vinden het belangrijk om in het werken met kinderen handelingen met rust en volle 

aandacht te doen zodat het kind zich gezien en veilig voelt. Vanuit dit gevoel van veiligheid 

kan het kind zich geestelijk en lichamelijk ontspannen voor een gezonde ontwikkeling. Door 

onze welkome rustige houding en stemgebruik vormen we de bedding waarin waarden en 

normen kunnen worden overgebracht. We leven ons in de kinderen in, zien wat er nodig 

is en spelen daar op in. Consequent handelen en duidelijkheid, het benoemen van wat je 

doet en waarom, zijn hierbij belangrijk. Onze pedagogisch medewerkers zijn zich er van 

bewust dat alles indruk maakt op een kind. Het kind wordt gevoed en opgevoed door onze 

eigen stemming en taalgebruik, de kwaliteit van aandacht en de manier waarop we hen 

verzorgen. Hoe jonger een kind is, des te meer het nog één is met zijn omgeving. Niet alleen 

de buitenkant van voorwerpen, mensen, dieren, planten e.d. wordt waargenomen, maar ook 

hun innerlijke kwaliteit, zoals echtheid en stemmingen. Het kind beweegt mee met de sfeer 

van zijn omgeving. Innerlijk wordt dit overgenomen en van binnenuit ontstaat dan het gebaar 

van het kind, voor zover de beheersing over zijn bewegingsinstrument dit toelaat. Zo ontstaat 

de ‘nabootsing’ bij het jonge kind, dit nabootsen is niet een passief kopiëren. Vol levenslust 

wil het kind leren wat wij ook kunnen. Kinderen maken zich vaardigheden, taal, liedjes, 

bewegingen, enzovoort eigen door herhaling en nabootsing. Wij beseffen dat kinderen met ons 

‘meebewegen’. Een kind beweegt mee met wat het ziet en hoort, voelt en proeft. We helpen 

het kind om de wereld en zichzelf te leren kennen, we leven het leven als het ware vóór. In 

ons gedrag en houding zijn we een voorbeeld voor het kind. We willen ons daarom bewust zijn 

van ons héle gedrag; niet alleen de doelbewuste handelingen, maar ook wat daarachter en 

‘omheen’ is. Denk aan hoe we bewegen, onze gebaren, intenties, gedachten en gevoelens, en 

ons taal- en stemgebruik. Het gaat er vooral om dat we ons bewust zijn hoe belangrijk het is 

dat we met plezier bezig zijn en daarbij innerlijk in evenwicht zijn, zodat we het plezier bij het 

nabootsende kind overbrengen.

Dankbaarheid is een belangrijke kracht in het leven. Het helpt om ons verbonden te blijven 

voelen met de wereld waar we vandaan komen, en onze taak in de wereld. In ieder kind is 

dankbaarheid en eerbied aanwezig. We kunnen helpen deze kiem te laten groeien door zelf 

vanuit rust en aandacht dankbaarheid en eerbied te voelen bij het beleven van de natuur, bij 

het zingen van liedjes, het doen van spelletjes enzovoort.

We houden toezicht op het gedrag van de kinderen onderling. Hierbij grijpen we niet té snel in, 

zodat de kinderen ook zelf naar oplossingen leren zoeken. We bewaken, indien nodig, de grenzen 

en spreken de kinderen vanuit een positieve bevestiging en stimulering aan. Als we bemiddelen bij 

conflicten, proberen we het kind zich in de ander in te laten leven. Daar waar een kind aandacht 

nodig heeft om weer in zijn natuurlijke stroom te komen en te spelen, wordt hij geholpen. 

Voorop staat dat wij het kind volgen in zijn eigenheid en eigen tempo. We kunnen 

uitnodigen en voorwaarden scheppen, maar het is belangrijk dat het kind zelf initiatief 

neemt, bijvoorbeeld om tot een bepaalde beweging te komen. Als wij het kind iets willen 

aanleren waar het nog niet aan toe is, ontwikkelt het minder zijn eigen wil, innerlijke kracht 

en zelfvertrouwen. Kinderen willen we niet overvragen. Het is onze taak om vanuit empathie 

keuzes te maken, begrenzing aan te bieden en te leiden.
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3.10 Waar komt alles vandaan?
We proberen de kinderen zoveel mogelijk mee te geven waar alles vandaan komt, hoe iets tot 

stand komt, hoe iets gemaakt wordt. In de eerste plaats door het aan de kinderen te laten 

zien: de tuinmannen zijn bezig in de tuin waar de kinderen bij zijn, we schillen het fruit aan 

tafel, vegen samen het plein etc. In de versjes en liedjes voor en na het eten, wordt onder 

andere gezongen wat er nodig is om koren te laten groeien (zon, regen, aarde), voordat het 

uiteindelijk als brood op ons bord komt. Ook worden aan de kinderen activiteiten aangeboden 

die hen laten ervaren hoe de dingen tot stand komen. Een voorbeeld hiervan is het brood 

bakken. We doen meel, gist en water in een kom en kneden het deeg met de kinderen.  

De kinderen mogen zelf helpen de broodjes te vormen. Ze zien hoe het deeg rijst en hoe  

de broodjes in de oven gaan. Ze ruiken de geuren van het bakkende brood en eten het 

uiteindelijk zelf, nog warm uit de oven, op. 

3.11 Rust, ritme en regelmaat
Een dag heeft bij ons op elke groep van de dagopvang hetzelfde ritme en vaste regels, 

waardoor de kinderen precies weten waar ze aan toe zijn. Ritme en regelmaat bieden overzicht 

en creëren rust waardoor kinderen zich veilig kunnen voelen. Door de rustige, consequente en 

aandachtvolle houding van de pedagogisch medewerkers, de vaste dagindeling, gewoontes 

en rituelen wordt een vertrouwde omgeving gevormd. Kinderen kunnen zo volledig opgaan 

in het ontdekken en verkennen van de wereld om zich heen. Het ongestoord spelen ‘niets 

– hoeven’, wordt bij ons afgewisseld met momenten van ‘iets – mogen’. We doseren de 

hoeveelheid indrukken en het speelgoed. Zo kan een kind zich werkelijk verbinden. Een rustige, 

overzichtelijke indeling van de ruimte helpt daarbij, evenals zachte kleuren. Elektronische 

geluiden worden zoveel mogelijk vermeden aangezien ze een kind geen ruimte geven om zijn 

eigen beelden te vormen. Zonder deze invloeden kan het kind een eigen binnenwereld naar 

zijn eigen waarheid vormen. Wat een kind wel ondersteunt bij het vormen van zijn eigen 

wereld, zijn het vertellen van verhalen, het zingen van liedjes, met veel herhalingen, en het 

levende voorbeeld van ons. 

Ook in een week, een maand en een jaar vind je een ritme terug. Een ritme van naar de 

opvang gaan en thuis zijn. Een ritme van het toeleven naar en beleven van de seizoenen  

en jaarfeesten7. 

Wij hebben spelletjes, liedjes, verhalen en activiteiten die hierdoor geïnspireerd zijn. Zoals 

het volgen van de groei van een bol tot een tulp in het voorjaar, het maken van gras - en 

bloemenkransen in de zomer en slingers van herfstblaadjes en kastanjes in de herfst. Door  

het vieren van de jaarfeesten ervaren de kinderen het leven op aarde, en leren ze het 

natuurlijke ritme kennen van onze planeet. Het helpt de kiem van dankbaarheid en eerbied  

in de kinderen te laten groeien.

7. Zie Bijlage 2 “Rituelen en jaarfeesten”
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3.12 Herhaling en gewoontevorming
We houden, zeker bij de jongste kinderen, de omgeving van het kind en de handelingen 

rondom, steeds herkenbaar en voorspelbaar. Door herhaling ontstaat herkenning bij het kind. 

Het geeft hem houvast, zekerheid, vertrouwen en emotionele veiligheid. Het kind weet waar 

het aan toe is. Herhaling is ook nodig om bepaalde vaardigheden te leren. Door herhaling van 

dagelijkse handelingen ontstaan gewoontes. Dit is een hulpmiddel voor het kind, niet alleen bij 

het jongste kind maar ook bij de oudere kinderen. 

Met rituelen willen we een accent leggen en de aandacht richten op iets wat boven het 

alledaagse uitstijgt. Hierbij hoort o.a. het vieren van de verjaardag van het kind, en het 

afscheid bij de overgang naar de volgende groep.

3.13 Zintuiglijke ontwikkeling
Zintuigindrukken leggen in de eerste levensjaren de basis voor de geestelijke en de fysieke 

gezondheid. Als een kind mag opgroeien bij rustige volwassenen/ pedagogisch medewerkers 

die vertrouwen uitstralen dan zal dit het gevoel van rust en veiligheid in het kind bevorderen. 

Een veilig gevoel bevordert het vermogen zich lichamelijk te kunnen ontspannen en dus de 

gezondheid. Ook zal onze natuurlijke en groene omgeving die veel fysieke uitdaging biedt, 

bijvoorbeeld rennen, (boompje) klimmen en klauteren een sterk en behendig lichaam en het 

zelfvertrouwen van het kind bevorderen. 

Het is gangbaar om te spreken van de vijf zintuigen zoals die in de medische wetenschap 

worden gehanteerd (horen, zien, spreken, voelen, ruiken). In het antroposofische gedachtegoed 

wordt uitgegaan van 12 zintuigen waarmee de mens de wereld waarneemt8. Deze ontwikkelen 

zich in drie fases van zeven jaar (0-7 jaar, 7-14 jaar en 14-21 jaar). Elke fase ontwikkelt het 

kind vaardigheden en de zintuigen spelen hierin een belangrijke rol. Steiner noemt het de 

twaalf poorten van de ziel, helpers om de wereld te ontmoeten en om met de  

buitenwereld een relatie te krijgen. 

Lichaamsgerichte zintuigen Omgevingsgerichte zintuigen Geestgerichte zintuigen

Tastzin Geur Gehoor

Levenszin Smaak Taal-, spraak - of gestaltezin

Bewegingszin Gezicht Gedachten - of betekeniszin

Evenwichtszin Warmtezin Ik - zin
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Een (jonger) kind kan nog geen afstand nemen en keuzes maken welke indrukken het 

(middels de zintuigen) al dan niet ontvangen wil, of heeft daar fysiek de mogelijkheid nog 

niet toe. Een taak voor de pedagogisch medewerker van Panta Rhei/Panta Paideia is, voor 

zover mogelijk, die keuze te maken voor het kind. Een tekort aan zintuigindrukken kan een 

belemmering vormen voor een volledige ontwikkeling van de zintuigen. Oppervlakkigheid, 

gebrek aan sociaal gevoel en gebrek aan zelfvertrouwen zijn mogelijke gevolgen. Een 

overvloed aan zintuigindrukken (bijvoorbeeld qua hoeveelheid en het type speelgoed) is net 

zo goed schadelijk. Door onrust en gejaagdheid kan een kind zich innerlijk namelijk niet 

goed verbinden met de verschillende indrukken. Dit heeft concentratiestoornissen en een 

vluchtige, oppervlakkige waarneming tot gevolg. Zeker voor een klein kind zijn zintuigprikkels 

al snel te veel. Dat zie je niet meteen, daar heeft het met name ’s nachts last van. We 

houden hier rekening mee, in het ritme van de dag, de inrichting en kleurgebruik van de 

ruimtes en het speelmateriaal. In onze maatschappij is zowel een ‘te weinig’ als een ‘te 

veel’ aanwezig. Enerzijds zijn er teveel indrukken om te verwerken, waardoor de ziel zich uit 

zelfbescherming terugtrekt (apathie) of geen grenzen kent (‘over-activiteit’). Anderzijds is 

er te weinig mogelijkheid tot beweging, intensief beleven van de natuur, en een gebrek aan 

‘echte’ zintuigindrukken omdat veel namaak is. Het lijkt bijv. bij het horen van een menselijke 

stem over de radio of op TV of er een echt mens aanwezig is. Er kan echter geen werkelijke 

ontmoeting plaatsvinden. Bovendien wordt de natuurlijke drang tot nabootsen tijdens het 

kijken en luisteren onderdrukt. Dit moet daarna, dikwijls met grote onrust, bij het spelen 

gecompenseerd worden. Daarom maken wij zelf muziek, zingen we liedjes en vertellen we 

verhalen. Een ander voorbeeld is de rol die natuurlijke materialen en biologische voeding 

spelen bij de ontwikkeling van de zintuigen. Kunststof en plastic materialen evenals voedsel 

met synthetische toevoegingen, ‘bedriegen’ de tastzin, de reuk, de smaak, enz. Het kind wil de 

echte wereld leren kennen; aan ons als pedagogisch medewerkers de taak om te zorgen dat de 

dingen om kinderen heen ‘echt’ zijn. 

3.14 De omgeving binnen en buiten 
Alles maakt indruk op een kind. Zo ook de omgeving waarin de kinderen bewegen en de 

manier waarop voeding bereid en aangeboden wordt. Vanuit dit bewustzijn is veel bij ons 

biologisch geteeld en van natuurlijke materialen gemaakt. Wij vinden het belangrijk om de 

omgeving zo natuurlijk en gezellig/huiselijk mogelijk te houden. Onze keuzes voor inrichting, 

materialen, voeding en producten zijn hierop gebaseerd; 

Er is voor de inrichting van de binnenruimtes zoveel mogelijk gebruik gemaakt van meubilair 

en aankleding van natuurlijk materiaal zoals hout, wol en katoen. De groepsruimtes zijn 

zo huiselijk mogelijk ingericht. Er zijn verschillende hoeken ingericht voor verschillende 

doeleinden: spelen, eten, verschonen etc. Dit biedt ruimte tot geborgenheid zonder te veel 

impulsen en prikkels (zie ook “zintuiglijke ontwikkeling”) en is overzichtelijk voor onze 

pedagogisch medewerkers. Dit is vooral belangrijk voor de veiligheid van de jongere kinderen. 

Ze kunnen zich terugtrekken maar weten dat ze altijd op de pedagogisch medewerkers 

kunnen terugvallen. Naarmate de kinderen ouder worden, zijn er meer plekken voor kinderen 

om zelfstandig te spelen. De rustige slaapkamers hebben stapelbedjes van hout, de kinderen 

slapen onder biologische katoenen lakentjes en wollen dekentjes. Daarnaast hebben wij een 

aantal buitenbedjes waarin kinderen veilig te slapen gelegd kunnen worden. Met speciale 

slaapzakken is het buitenbed in elk seizoen te gebruiken. 
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Onze tuinen zijn omheinde, groene speelplaatsen direct grenzend aan het kindercentrum.  

Er is een tuin voor de baby’s en peuters en een tuin voor de BSO. De kinderen kunnen 

struinen en alle zintuigen exploreren. Er zijn zandbakken, schommels, een glij- en waterbaan 

en struiken om in te verstoppen. De kinderen hebben een moestuin en op Panta Rhei wonen 

kippen en een haan. Het groen buiten onze tuinen wordt gedeeld met anderen. Dit zijn grote 

grasvelden, en op de Daam Fockemalaan een groot stuk bos met daarin onze eigen boshut.

Ook de vormgeving en materiaal van gebruiksvoorwerpen, speelgoed en interieur werkt 

door op de vorming van het lichaam en daarmee het welzijn van het kind. Kleuren, vormen, 

verhoudingen en materiaal spelen een belangrijke rol. Voor jonge kinderen die nog in hun 

wereld mogen vertoeven, zijn vloeiende, ronde vormen passend. De kleuren zijn bij voorkeur 

zacht. Het speelgoed en de materialen zijn ‘echt’, van natuurlijke materialen en duurzaam.  

Op elke groep zijn seizoenstafels te vinden met afbeeldingen, figuren en materialen uit de 

natuur, naar gelang het seizoen. 
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4.1 Vrij spelen (Ik speel, dus ik ben)
Spelen: de vrijheid om je eigen nieuwsgierigheid te volgen. Om te zoeken en te ontdekken, te pro- 

beren en te creëren. Niet omdat de juf het je voorkauwt, maar gewoon omdat je er zelf zin in hebt.

 

Vrij kunnen spelen is een van onze kernwaardes. In het vrije spel kunnen kinderen zichzelf, de 

ander en hun omgeving ontdekken. In het vrije spel toont zich waar kinderen affiniteit mee 

hebben en ook waar ze niet goed in mee kunnen komen en een helpende hand nodig hebben. 

De eigen creativiteit en fantasie vanuit het kind zelf worden aangesproken. Het speelgoed 

op ons kindercentrum is weinig gedetailleerd, het is niet perfect of ‘af’. Het kind kan er niet 

op één, maar op talloze manier mee spelen. De houten schommelboot kan net zo goed een 

winkeltje zijn of een huis, en van de houten blokken kan je een kasteel bouwen of een toren  

of een auto. 

We kiezen voor gevarieerd, maar niet teveel speelgoed tegelijk aan te bieden. Een kind  

speelt vluchtig met een groot aanbod om zich heen maar kan lang met weinig speelgoed 

spelen. Het geeft het kind de kans zich er werkelijk mee verbinden, en de tijd om zijn eigen 

creativiteit en fantasie te gebruiken.

Vrij tekenen (iets anders dan kleurplaten inkleuren) en knutselen is van belang voor de 

ontwikkeling van het kind. Vanuit lijnen, cirkels, spiralen, kruizen en stippen ontwikkelt de 

kindertekening zich naar het maken van beelden. Het kind kan zijn binnenwereld uitdrukken 

door beelden en vormen te tekenen of knutselen, die vaak overeenkomen met de beelden 

die ze tegenkomen in verhalen en dromen. We bieden meerdere soorten materialen aan om 

mee te werken zoals bijenwas, klei (voor oudere kinderen), verf, verschillende papiersoorten, 

gevonden materialen enzovoort. Er kan geknipt, geplakt, gevouwen en gebouwd worden.

Bij prentenboeken letten we erop dat ze de kinderen de ruimte geven voor de eigen 

verbeelding. Tekeningen waarop de figuren met scherpe, vaste contouren neergezet zijn, 

maken de waarneming onbeweeglijk. Prenten waarvan de vormen en vlakken levendig, 

bewegend neergezet zijn stimuleren de fantasie; je kunt er eindeloos naar kijken. Op de 

dagopvang gebruiken we bovendien zoveel mogelijk prentenboeken, verhalen en tafelspellen 

met menselijke hoofdrolspelers. Jonge kinderen kunnen zich beter in mensen verplaatsen 

dan in dieren. Ze kunnen zich gemakkelijker in realistische verhalen inleven van waaruit de 

nabootsing mede ontstaat9.

Om de veelzijdigheid van het spel te stimuleren hebben de verschillende plekken op de 

groepen ieder een eigen stemming en zijn er leeftijdgerichte materialen om het eigen spel 

mee op te bouwen. De pedagogisch medewerkers zijn hierbij een veilig baken van waaruit het 

kind de ruimte durft te verkennen, durft te gaan spelen en zich sociaal kan gaan ontplooien. 

9. Zie Hoofdstuk 3, de paragraaf 3.9 “Houding pedagogisch medewerkers”

4 Spel en creativiteit
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4.2 Buiten spelen / buiten zijn
Buiten spelen speelt een grote rol bij de ontwikkeling van kinderen; 

• Zintuiglijk: buiten voelt een kind de wind, regen, zon, wisseling van temperatuur, het zand, 

het gras. Het kind kan schaduwen zien als het in de zon loopt, kan de geur ruiken van de 

herfst, het zand aan de handen de wind horen ruizen en de vogels horen fluiten etc.

• Motorisch: buiten roept op tot bewegen. Rennen, fietsen, klimmen, springen etc.  

We betrekken de kinderen zoveel mogelijk bij het werken in de tuin, gras maaien, vegen, 

onkruid wieden etc.

• Sociaal: onze gevarieerde tuin nodigt uit tot ontmoeting, tot samenwerken in de tuin, samen 

spelen in de zandbak, en voor de oudere kinderen: balspelen, touwtje springen, tikkertje, 

verstoppertje, voetballen, etc.

• Cognitief: in de moestuin en het bos leren de kinderen de natuur kennen. Ze krijgen  

kennis van en respect voor de eigenschappen van planten, dieren en natuurlijke materialen 

die alleen buiten te vinden zijn. Kinderen worden zich bewust van de veranderingen in de 

natuur rond de seizoenswisseling. 

Het buitenleven en natuurbeleving neemt dan ook een hele belangrijke plaats in binnen 

ons dagritme. Dit is terug te zien vanaf de jongste groepen; buiten slapen in de buitenbedjes, 

buiten liggen of zitten in een kinderwagen (en naar de voorbijgaande wolken of de ritselende 

blaadjes kijken), buiten spelen, buiten eten. Beide locaties hebben op de bso een buitenclub; 

een groep kinderen die met elkaar de middag volledig buiten beleeft. Het uitgangspunt is dat de 

kinderen, afhankelijk van hun leeftijd, maar onafhankelijk van de weersomstandigheden, elke 

dag lekker naar buiten kunnen. Slecht weer bestaat niet vinden wij, minder geschikte kleding 

om weersomstandigheden te lijf te gaan wel. Of het nu regent, vriest, sneeuwt of de zon schijnt: 

kinderen hebben buitenlucht en bewegingsvrijheid nodig. Buiten zijn is stimulerend; de geuren, 

geluiden, het speelmateriaal, de spelmogelijkheden bieden buiten andere uitdagingen dan binnen 

en bovendien verhoogt buiten zijn de weerstand. Buiten spelen betekent ruimte om energie kwijt  

te raken en moe en vuil terug tekomen. 

Ook zijn wij van mening dat beleving van de natuur bijdraagt aan een evenwichtige ontwikkeling, 

een kind leert zichzelf kennen. We zijn als mens immers zelf onderdeel van de natuur! Deze werkt 

als een spiegel: het is wat het is. Leven met de natuur activeert de zintuigen, en de zintuigen als 

poorten van de ziel vormen het fundament van een gezond, evenwichtig psychisch en geestelijk 

leven. Naast buiten spelen in een groene omgeving en buiten en binnen leven met de seizoenen, 

kiezen wij voor natuurlijke materialen, biologische voedingsmiddelen en producten. Dit maakt dat 

locatie Panta Rhei het kwaliteitsmerk “Groene Kindervang” van Stichting Groen Cement heeft.

4.3 Spel van baby’s (0 tot 2 jaar)
Een kind komt op aarde met een enorme wil om te leven en de wereld en het leven te leren kennen. 

Het is nog volkomen open naar zijn omgeving en vol vertrouwen in de mensen om zich heen. In het 

begin ontwikkelen zich met name de vier onderste zintuigen: levenszin (vreugde), bewegingszin 

(beweging), evenwichtszin (gaan staan, lopen, enz), tastzin (tasten, grenzen van het lichaam leren 

kennen). Deze ontwikkeling helpt het kind om zich te verbinden met de wereld om zich heen, en 

om zichzelf te ervaren. Het speelgoed voor de baby’s is leeftijd gericht. Eerst wordt zacht en licht 

speelgoed aangeboden, later ook groter, zwaarder, steviger materiaal.
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Het ervaren van andere kinderen bestaat aanvankelijk alleen uit het kijken of lachen naar elkaar, 

en het elkaar aanraken. Als het kind meer bewegingsmogelijkheden krijgt gaat het andere 

kinderen meer ontmoeten. Elkaar nadoen, tegen elkaar opbotsen, speelgoed geven of afpakken, 

elkaar aaien, knuffelen of bijten (ook dit laatste kan een poging tot contact maken zijn). Eerst is 

het nog een spelen náást elkaar. Ze hebben steun aan elkaar en zijn elkaars voorbeeld. Pas tegen 

twee jaar komt het samenspel voorzichtig op gang en wordt het belangrijker.

We zorgen steeds voor veiligheid, maar laten kinderen zelf zoveel mogelijk hun eigen 

ontdekkingen doen en zijn altijd kindvolgend; alles ontwikkelt zich op zijn eigen tijd. Het is van 

groot belang dit tempo te respecteren, binnen de grenzen van het toelaatbare. We zullen een 

baby niet stimuleren om al te gaan zitten of staan wanneer de natuurlijke impuls er nog niet 

is. Zo kan het kind vanuit de eigen wil en kracht in beweging komen.

4.4 Spel van peuters (2 tot 4 jaar)
Gedurende de dag is de mogelijkheid voor individueel spel, spelen met andere kinderen en 

er zijn gezamenlijke activiteiten. Tijdens het individuele vrije spel kan het kind zijn eigen 

binnenwereld vormen, verkennen en ontdekken. Aan tafel kan bijvoorbeeld een puzzel of 

tekening gemaakt worden en er kan alleen worden gespeeld in verschillende speelhoekjes. Het 

vrije spel geeft de gelegenheid alleen of samen met andere kindereneigen initiatief te kunnen 

ontplooien en eigen spel te ontwikkelen, beginnend vanuit nabootsing, Er zijn schommelboten, 

karren, materiaal om op te klimmen en materiaal om lekker mee te sjouwen. Buiten zijn er 

fietsen, scheppen en harken, een glijbaan en er kan gespeel worden op het veld en in het 

bos. Ook is er teken- en knutselmateriaal, puzzels en bouwmateriaal aanwezig. Iedere dag 

zijn er momenten met onze gezamenlijke activiteiten; bijvoorbeeld een tafelspel waarbij 

wordt gezongen, een verhaal dat wordt verteld bij plaatjes, broodjes of koekjes bakken of een 

kringspel. Herhaling is belangrijk zodat kinderen zich vaardigheden eigen kunnen maken, dit 

vormt de kiem voor het nabootsingsspel en de fantasieontwikkeling. Voor de oudere peuter en 

de kleuter is fantasiespel van groot belang. Dit bestaat voor een groot deel uit het nabootsen 

van de volwassenwereld en het oefenen van vaardigheden. Dit kan in het huisje, ingericht met 

keukentje, poppenbedjes, en materiaal als pannetjes, bezems e.d. Zowel door het nabootsen 

als het fantasiespel ontwikkelt het kind het eigen ‘ik’: al spelend ontdekt het wat goed en 

‘waarachtig’ voelt, en wat niet. Belangrijk voor de fantasie-ontwikkeling, en het scheppen en 

uiten van de eigen binnenwereld, is ook het tekenen. Voor de verstandelijke ontwikkeling zijn 

er puzzels, voor het ontwikkelen van ruimtelijk inzicht is er bouw- en constructiemateriaal 

aanwezig om lekker in de bouwhoek mee aan de slag te gaan. 

De peuter begint voor het eerst “ik” te zeggen. Ook de nee-fase begint, het verkennen van 

grenzen. Het kind gaat zijn eigen ruimte voelen en verkennen, en de ruimte om hem heen 

ontdekken, waarbij het steeds meer anderen tegenkomt, en hun grenzen uitprobeert. Dit 

betekent ook ontdekken: de ander wil dit en ik wil dat. Juist dan is het van essentieel belang 

dat het kind ons om zich heen heeft. Wij hebben het vermogen de andere kwaliteiten en diepe 

levensvragen van de peuter te zien: wie ben ik? En waar kom ik vandaan? De onschuld, de 

lach uit louter geluksgevoel, de fantasie, de vergevingsgezindheid vanuit een vlinderachtige 

vergeetachtigheid, het gevoel van goedheid die in alle dingen aanwezig is. Dit vraagt van ons 

het vermogen om in contact te staan met hun ziel en de beeldenwereld. 
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4.5 Voorschoolse educatie peuters
Alle peutergroepen werken bij ons met het VE-programma “Speelplezier Antro Versie”.  

Doel is dat de peuters beter voorbereid en met gelijke kansen aan de basisschool beginnen. 

“Speelplezier” sluit aan bij onze visie en gaat er vanuit dat jonge kinderen nog niet rijp zijn voor 

schools (cognitief) leren. Alle peuters mogen spelenderwijs groeien in sociaal-emotionele en 

sociaal-communicatieve vaardigheden, in taal, in ontluikende gecijferdheid en in de motorische 

ontwikkeling. Zowel de peuter met (risico op) een taalachterstand als ook de juist taalvaardige 

peuter vindt in dit programma voldoende uitdaging. Kinderen ontwikkelen bij ons door te spelen 

in een uitnodigende speel-leeromgeving onder leiding van sensitieve, responsieve pedagogisch 

medewerkers. Spelend de totale ontwikkeling stimuleren is het speerpunt van het programma 

Speelplezier. Binnen verschillende thema’s worden activiteiten aangeboden als het tafelspel, 

het bewegingsspel, het zintuigspel, etcetera. De thema’s sluiten aan bij het verloop van de 

seizoenen, de jaarfeesten en bij de belevingswereld van het kind. 

4.5.1 Planmatig begeleiden
Ritme en regelmaat vormen ook binnen Speelplezier de basis; er wordt gewerkt met een jaarrooster 

en een week- en dagplanning waarin aangegeven staat wat er op welk moment aan bod komt en 

wat de doelen zijn. Herhaling is belangrijk bij de gewoontevorming en herkenning. Daarom staan 

bij voorbeeld tijdens elk ochtendspel kwaliteiten centraal als het omgaan met elkaar en zorgen 

voor anderen en de wereld om ons heen. Activiteiten voor de taal-, reken-, motorische- en sociaal 

emotionele ontwikkeling worden evenredig aangeboden, aan alle kinderen in de groep. Indien 

tijdens de uitvoering blijkt dat een programma onderdeel meer of minder aandacht behoeft, wordt 

het programma bijgesteld. Evenals dat er op individueel niveau beredeneerd gedifferentieerd 

wordt, zowel op basis van leeftijd als op ontwikkelingsniveau. De planning wordt na ieder thema 

geëvalueerd en jaarlijks wordt de jaarplanning geëvalueerd. Speelplezier is een integraal  

VE-programma wat een beredeneerd aanbod heeft. Dit aanbod voldoet aan de SLO (Stichting 

Leerplan Ontwikkeling)-doelen en klimt op in moeilijkheidsgraad. 

4.5.2 Het ontwikkelingsaanbod voorschoolse educatie
Speelplezier bestaat uit de volgende thema’s: 

1. Nazomer: oogsttijd - Michaelstijd. 

2.  Herfsttijd: kaboutertijd - buiten wordt het donker, binnen gaan de lichtjes aan. 

3.  December: van het Sinterklaasfeest naar het kerstfeest en dan met Driekoningen  

het nieuwe jaar tegemoet. 

4.  Wintertijd: koning Winter is in het land. 

5.  De lente ontwaakt: de wortelkindertjes krijgen nieuwe kleren. 

6.  Voorjaar: in mei leggen alle vogels een ei. 

7.  De zomer is in het land: met grote kikkersprongen de wijde wereld in. 

8.  Vakantietijd: zon, zand en water! 
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De activiteiten binnen de thema’s zijn: 
• Het tafelspel. Op een tafel / schommelboot is een tweewekelijks tafereel neergezet  

waarmee het verhaal wordt uitgebeeld. Kern van het ochtendspel is het uitbreiden van de 

woordenschat van kinderen, waarbij het cognitief uitleggen van woorden wordt vermeden.  

De woorden worden juist middels het tafelspel uitgebeeld en uitgebreid met verwante 

woorden (woordclusters). Bij voorbeeld binnen het thema herfst: kabouters, kastanjes,  

veel/ weinig, minder/ meer/ meest etc. 

• Het bewegingsspel. In de (slot)kring wordt door bewegingen en gebaren het tafelspel 

nagespeeld.  

• Het nabootsspel in de kleine kring. Op twee speelkistjes staan voorwerpen die (een deel van) 

het tafelspel weergeven. De medewerker geeft de verhaalcontext weer en laat de kinderen 

hun eigen spel spelen waarbij zij observeert of het kind elementen uit het tafelspel overneemt, 

woorden eruit gebruikt of een heel eigen spel gaat spelen. 

• Het vrije spel. Hieronder vallen veel activiteiten waaronder het spelen in de verschillende 

hoeken in de ruimte als ook het buitenspel. Het is aan de kinderen of ze met de materialen 

(binnen het thema) gaan spelen of hun eigen vrije spel spelen. 

• Het zintuigspel, zowel binnen als buiten. Hierbij wordt kinderen gericht zintuigervaringen 

(vooral tastervaringen) aangeboden. 

• De voorleeshoek, de huishoek/winkelhoek, de bouwhoek en het atelier worden ingezet voor 

de dagelijkse activiteit en aangepast naar het thema. Bijvoorbeeld een weegschaal en graan 

wanneer het graan naar de molen gebracht wordt.

• De kleine kring. Op twee speelkistjes staan voorwerpen die (een deel van) het tafelspel 

weergeven. De medewerker geeft de verhaalcontext weer en laat de kinderen hun eigen spel 

spelen waarbij zij observeert of het kind elementen uit het tafelspel overneemt, woorden 

eruit gebruikt of een heel eigen spel gaat spelen. Dit spel wordt op veel verschillende niveaus 

door de kinderen gespeeld. Afhankelijk van hun leeftijd en hun ontwikkeling. Het kind krijgt 

de kans om nieuwe woorden uit het ochtendspel spontaan te gebruiken.  

Binnen bovenstaande activiteiten komt de taal-, reken-, motorische- en sociaal emotionele 

ontwikkeling evenredig aan bod. Als PM observeer je en noteer je wat je ziet/hoort. Dit geldt 

voor alle activiteiten maar voor de kleine kring in het bijzonder.  

4.5.3 Ontwikkel resultaten binnen de voorschoolse educatie  
• Voor ieder kind met een VVE indicatie wordt voor de start op Panta Rhei/Panta Paideia  

een plan van aanpak opgesteld, ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. In dit plan 

wordt beschreven wat de ouders thuis kunnen doen ter ondersteuning. Dit plan wordt samen 

met de ouders ieder kwartaal geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

• Ieder kind wordt minimaal één keer per jaar besproken in de kindbespreking, welke een vast 

onderdeel is van de maandelijkse teamvergadering. 

• Wanneer kinderen zich juist sneller ontwikkelen dan gemiddeld, wordt gekeken op welke 

manier er voor uitdaging kan worden gezorgd. Er wordt dan samen met de ouders een plan 

opgesteld waarbij een kleuterleerkracht betrokken kan worden. Het kind kan bijvoorbeeld al 

kennis maken met werkjes uit de kleuterklas.

• Binnen drie maanden na de start van een kind met VVE-indicatie wordt de KIJK! registratie 

ingevuld (zie ook paragraaf 3.3 over ons kindvolgsysteem KIJK! voor alle peuters). Aan de hand 
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van een aantal ontwikkelingslijnen maken we zichtbaar wat het kind al kan en weet en welke 

volgende stap in zijn ontwikkeling mogelijk is. Deze registratie wordt twee keer per jaar ingevuld. 

Onze ondersteuning en ons handelen wordt hier vervolgens op afgestemd. Binnen KIJK! is er de 

mogelijkheid om eventuele ondersteuningsvragen vanuit de ouder(s) te registeren.

• Bovendien wordt ieder jaar (rond elke verjaardag) met behulp van KIJK! een kindbeeldverslag 

geschreven over het kind (welke de ouder ook ontvangt). Hierin wordt tussentijds de ontwikkeling 

van het kind bijgehouden door de mentor, middels daarvoor ontwikkelde observatiedagboeken. 

• Twee keer per jaar wordt vanuit KIJK! een groepsrapport (hierin staat hoe de groep zich als 

geheel heeft ontwikkeld) gemaakt en bekeken door de orthopedagoog, de locatiemanager 

en de meewerkend coördinator van het betreffende domein. Op basis hiervan kunnen 

extra aandachtspunten naar voren komen en kan voor iedere groep een groepsplan worden 

opgesteld. Voor de opzet van het groepsplan wordt gebruik gemaakt van de systematiek voor 

de antroposofische kinderopvang zoals deze in de Speelplezier Antroversie verwerkt zit. 

4.5.4 Vervolg/ (Extra) ondersteuning 
Kinderen met een VVE-indicatie (A en B categorie) volgen ter extra ondersteuning wekelijks 

standaard de ‘kleine kring’ (C categorie indien nodig). Tijdens de kleine kring komen kinderen 

meer tot hun recht en pm’s krijgen beter inzicht welke vraag een kind heeft en welke 

ondersteuning passend is. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben worden besproken 

in de pedagogische werkbespreking, waarbij gebruik wordt gemaakt van de KIJK observaties. In 

samenspraak met de ouders kan worden besloten het kind vaker een kleine kring aan te bieden 

of ouders krijgen handreikingen voor extra ondersteuning thuis. Na een afgesproken tijd wordt 

gekeken of de extra ondersteuning en begeleiding het gewenste effect hebben. Indien nodig 

wordt de interventie bijgesteld.

Panta Rhei/Panta Paideia wil samen met de ouders een kind de ondersteuning bieden die het 

nodig heeft en heeft hiervoor verschillende mogelijkheden. Uitgangspunt is ‘het kind te laten 

worden wie het is’. Betrokkenheid van ouders wordt hierbij gevraagd; er worden regelmatig 

ouderavonden georganiseerd waarin tips worden gegeven hoe thuis met het huidige thema aan 

de slag te kunnen. Ouders ontvangen over elk thema een korte samenvatting met daarbij wat thuis 

gedaan kan worden; welke boekjes en liedjes passend zijn en allerhande tips ter stimulering. 

Naast de bevindingen vanuit de kleine kring worden aan de hand van het plan van aanpak, 

de KIJK! Registratie en het KIJK! Kindbeeldverslag oudergesprekken gevoerd. Wanneer een 

kind naar het idee van de pedagogisch medewerkers opvallend gedrag vertoont, kunnen 

de pedagogisch medewerkers in overleg met de locatiemanager besluiten om ons “Zorg 

stappenplan” te doorlopen. Het kind wordt dan extra geobserveerd door de pedagogisch 

medewerkers van de groep en eventueel wordt de aandachtsfunctionaris (de medewerker die 

zich bezighoudt met allerhande zorgvragen rondom een kind) van de betreffende locatie erbij 

betrokken. Verder wordt er gekeken naar de mogelijkheden om intern en extern advies  

te vragen. Dit wordt altijd gedaan in overleg en met toestemming van de ouders, op ons 

initiatief of het initiatief van ouders. Naar aanleiding van deze observaties en eventueel advies 

wordt een plan van aanpak opgesteld. Ons uitgangspunt hierbij is dat we alles doen in overleg 

met ouders. In het geval van externe zorg sluiten pm’s zoveel mogelijk aan bij de zorg die extern 

geboden wordt. Indien gewenst zijn er contacten met de externe zorgverlener.
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4.5.5 Overgang naar het basisonderwijs
De overdracht van het kind met een VVE-indicatie naar een betreffende basisschool gaat, indien 

ouders hier toestemming voor geven, middels een warme overdracht en het KIJK! Kindverslag 

wat digitaal wordt aangeleverd. Bij zorg lichten wij school tijdig in. Vanuit school kan er 

bijvoorbeeld al op Panta Rhei/Panta Paideia (voorschool) geobserveerd worden zodat de zorg bij 

de start op school meteen gecontinueerd kan worden. 

De meeste kinderen stromen vanaf Panta Rhei/Panta Paideia uit naar de Vrije School Amersfoort, 

deze school gaat net als ons kindercentrum uit van de antroposofische grondbeginselen van Rudolf 

Steiner. Er is daarom een uitgebreide(re) samenwerking met deze school; 

• Zowel op management- als pedagogisch niveau vindt er regelmatig overleg plaats. 

• De VVE specialist heeft contact met het hoofd van de kleuterbouw, geeft adviezen op het 

gebied van VVE en geeft een cursus voor (nieuwe) kleuterleerkrachten hoe Speelplezier in 

elkaar zit en hoe dit op school verder doorgezet kan worden. 

• Een (HBO) peuterleerkracht van Panta Rhei/Panta Paideia verzorgt het NT2 onderwijs binnen 

de VSA en volgt daarin de manier van werken zoals binnen Speelplezier. 

• Ouders van de VSA en Panta Rhei/Panta Paideia zijn welkom bij elkaars lezingen en ouders 

van kinderen bij Panta Rhei/Panta Paideia kunnen met een aantal activiteiten meedoen van 

de VSA. 

Meer informatie over de wijze waarop VE binnen Panta Rhei/Panta Paideia geïmplementeerd is, 

is te vinden in ons Beleidsplan VE.  

4.6 Spel van het schoolkind (BSO, 4 tot 12 jaar)
Vrije tijd na schooltijd is belangrijk voor het ritme van de dag, voor ontspanning na gedane 

arbeid (“uitademen”), voor verwerking van de dag en om bij te kunnen tanken voor de 

volgende dag. Er is alle ruimte voor vrij spel en de mogelijkheid om met of zonder een 

pedagogisch medewerker een activiteit te doen. Kinderen mogen spelen, ontdekken, ervaren 

en creatief zijn. Ook worden er regelmatig activiteiten aangeboden door externen, hier wordt 

een (relatief kleine) bijdrage voor gevraagd. Vaak bedenken we met de oudere kinderen en de 

activiteitencoördinator voor een bepaalde periode (één of een aantal schoolweken of tijdens 

een schoolvakantie) een thema met activiteiten en uitstapjes. De kinderen hebben de keuze 

om aan activiteiten mee te doen of te kiezen voor het vrije spel. Beide locaties hebben een 

pedagogisch medewerker met een buitenclub; een groep kinderen die met elkaar de bso-

middag volledig buiten beleeft. 

 

Jongere kinderen hebben duidelijk een andere behoefte dan de oudere kinderen. Maar iedereen 

krijgt de mogelijkheid om tot spel te komen dat past bij de ontwikkelingsfase. Er is veel mogelijk; 

van lezen tot stenen bewerken, van knutselen tot verkleden, van tekenen tot bakken en natuurlijk 

kan er naar hartelust buiten (tuin, veld of bos) gestruind en gespeeld worden. Tuinieren in de 

moestuin, zorgen voor de kippen, theater, yoga, sport en buitenspel. De horizon wordt verbreed 

door het aanbod van activiteiten, zodat het kind enthousiast wordt en zijn interesses ontdekt.  

Het kind leert zichzelf kennen.
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Er is zijn hangplekken, om alleen of samen met je vrienden te chillen. Het kind gaat steeds meer 

zelfstandigheid verwerven, de ruimte van de wereld om hem heen verkennen en bewust innemen. 

Er komt belangsteliing voor sport en spel zoals voetbal, trefbal, slagbal, kaarten en bordspelletjes 

waarbij lichaam en geest worden uitgedaagd. 

Het is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen (in de schoolleeftijd) om spannende dingen te 

doen, risico’s te nemen. Bij ons mogen kinderen aanvaardbare risico’s nemen onder leiding van de 

pedagogisch medewerkers om te bouwen aan zelfvertrouwen, wilskracht en het ontwikkelen 

van lef. Voorbeelden van aanvaardbare risico’s zijn leren omgaan met vuur, messen en 

gereedschappen, klimmen, eten uit de natuur etc.

4.7 Taal en muzikale ontwikkeling
Deze ontwikkeling begint bij hele jonge kinderen met het spel tussen ons en het kind, 

bijvoorbeeld bij het verschonen, het geluidjes maken en lachen naar elkaar. Al gauw gaan 

kinderen meer geluid ontdekken: de rammelaar, de klap die het geeft als je een speelgoed 

hard op de grond gooit, het maken van allerlei klanken, zoals dierengeluiden. Het wijzen 

naar voorwerpen en ze proberen te benoemen. Muziek en zang kunnen bijdragen tot de 

harmonie in de groep. We zingen ritmische rijmpjes, en liedjes met bijbehorende gebaren. 

Om de passieve taalontwikkeling te stimuleren letten we erop dat we ‘mooi’, ofwel ‘verzorgd’ 

spreken; in volledige zinnen en niet in ‘kindertaal’ (dus niet: “Pietje moe? Pietje bedje toe?” 

maar bijvoorbeeld “Ben je moe Pietje? Ga je dan lekker slapen?”). Door middel van liedjes en 

verhaaltjes, schootspelletjes, gebarenspelletjes, voorleesboekjes en ritmische rijmpjes, dragen 

we op een speelse, natuurlijke manier bij aan de taal- muziekontwikkeling van de kinderen. 

We gebruiken muziek ook om overgangen te maken tussen verschillende momenten. 

Bijvoorbeeld, na het spelen wordt een liedje gezongen over het opruimen van het speelgoed, 

waarna er daadwerkelijk samen met de kinderen wordt opgeruimd. Hiermee is het voor de 

kinderen duidelijk dat de speeltijd voorbij is. Zoals eerder genoemd wordt er op alle groepen 

geen gebruik gemaakt van digitale muziek zoals radio en cd-speler, de muziek is met ander 

woorden ‘levend’/‘echt’. Verschillende pedagogisch medewerkers van Panta Rhei/Panta Paideia 

bespelen een muziekinstrument en regelmatig worden liedjes bij ons dan ook ondersteund 

door een instrument, zoals tafelharp, blokfluit of gitaar. 

Ook bij de BSO wordt bij de jongere groepen gezongen om overgangen tussen verschillende 

momenten aan te kondigen. Voor het eetmoment wordt bij alle BSO groepen een spreuk 

gezongen of opgezegd. Bij de BSO wordt incidenteel digitale muziek afgespeeld, ter 

ondersteuning van een activiteit zoals dansen. Aan tafel of tijdens speelmomenten worden 

tevens liedjes gezongen met kinderen, bijvoorbeeld onderweg naar een uitstapje. Pedagogisch 

medewerkers die een instrument bespelen kunnen dit doen met de kinderen erbij. 
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5.1 Ziekte bij kinderen
Zieke kinderen kunnen de opvang niet bezoeken. Dit is in het belang van het kind zelf, in  

de thuis omgeving verblijven als het ziek is komt het herstelproces ten goede. Het is ook in  

het belang van andere in de groep aanwezige kinderen en pedagogisch medewerkers. 

Een kind is ziek en kan de opvang niet bezoeken als: 

• de pedagogisch medewerker ziet dat het kind zich niet lekker voelt en daardoor  

(voor langere tijd gedurende de dag) 1 op 1 aandacht nodig heeft. Dit kunnen wij door  

het groep gebonden karakter van kinderopvang niet bieden; het gaat ten koste van tijd  

en aandacht voor de andere kinderen. 

• als er sprake is van een besmettelijke ziekte, dan volgen wij de richtlijnen van de GGD.  

www.ggdru.nl

 

Als een kind koorts heeft mag het naar de opvang komen, behalve als het verblijven in een 

groep niet gaat zoals hierboven omschreven, of wanneer de richtlijnen van de GGD anders 

uitwijzen.

Ons beleid bij (besmettelijke) ziekten is als volgt:
1) Ouders melden (besmettelijke) ziekten van hun kind bij de betreffende pedagogisch 

medewerker/kantoor van Panta Rhei/Panta Paideia

2) Ouders en pedagogisch medewerkers raadplegen de KIDDI app, ontwikkeld door de 

GGD/RIVM. De KIDDI-app op de smartphone bevat informatie over infectieziekten en 

hygiënerichtlijnen voor kindercentra, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvangorganisaties. 

Deze informatie is gebaseerd op de richtlijn voor kindercentra van het Landelijk Centrum 

voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV), onderdeel van het RIVM. De app bevat een handig 

Infectieziekte ABC; alle veelvoorkomende infecties en virussen komen aan bod. Per infectie/

ziekte informeert de app wat de infectie inhoudt, of het besmettelijk is, of het kind geweerd 

mag worden en wat door de pedagogisch medewerker gedaan kan worden voor het kind. 

Ook informeert de app of de betreffende infectie wettelijk gemeld moet worden bij de GGD 

en de maatregelen om verspreiding van de ziekte te beperken. Verder staan er in de app 

antwoorden op vragen als: wanneer de ouders van het betreffende kind en de ouders van 

andere kinderen te waarschuwen, hoe zit het met kinderen met een chronische ziekte of 

afweerstoornis en wat kunnen eventuele risico’s zijn voor (zwangere) beroepskrachten.  

De app is geschikt voor smartphones en tablets en is gratis te downloaden in de Apple store 

(Apple) en Play Store (Android).

3) Wij informeren conform de richtlijnen van de GGD bij ziektes de ouders middels 

mededelingen op de borden bij elke groep. Daarnaast hangen op/bij de voordeur deze 

mededelingen zodat ouders/verzorgers vóór binnenkomst reeds kunnen  

zien wat er heerst. De GGD verstrekt informatie die wij ophangen  

met daarop welke ziekte voorkomt en hoe te handelen.

5 Ziekte bij kinderen, Beleid t.a.v. vaccinaties,  
Beleid Veiligheid & Gezondheid, Overlijden
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4) We hanteren duidelijke hygiëne voorschriften in overleg met de GGD, welke zijn vastgelegd 

in onze huisregels. Deze worden jaarlijks herzien nav de meest recente inzichten afkomstig 

van RIVM/GGD, doorgenomen en waar nodig aangepast. De GGD inspectie controleert  

onder andere het gebruik van deze huisregels en daarmee samenhangende hygiëne regels. 

We voldoen aan alle eisen. Daarnaast kan het zo zijn dat er aanvullende maatregelen nodig 

zijn in het geval van een bepaalde ziekte. Die informatie levert de KIDDI app.

Bij vragen hebben we telefonisch contact met de GGD.  

Vaak zijn er geen bijzondere maatregelen nodig.

Medicijnen en medisch handelen
Soms kan het wenselijk zijn dat een kind medicijnen toegediend krijgt gedurende zijn  

verblijf op ons kindercentrum. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Er moet op toegezien 

worden dat het kind zijn medicijnen op tijd krijgt en ook in de juiste hoeveelheid.

Tijdens een drukke dag en met de zorg voor nog zoveel andere kinderen kunnen wel eens fouten 

gemaakt kunnen worden. Als de pedagogisch medewerker daarvoor de verantwoordelijkheid 

neemt is ze hoofdelijk aansprakelijk voor de gevolgen van deze gemaakte fouten.

Om te voorkomen dat een pedagogisch medewerker hiermee geconfronteerd wordt,  

hebben wij de volgende maatregelen genomen:

1. De pedagogisch medewerker die het kind verzorgt kan het toedienen van medicijnen  

altijd weigeren.

2. Als de pedagogisch medewerker bereid is medicijnen te geven, wordt aan de  

ouders/verzorgers gevraagd het formulier ‘Medicijnverstrekking’, waarmee zij zelf de 

verantwoordelijkheid nemen.

3. De pedagogisch medewerker dient alleen medicatie toe die is voorgeschreven door een arts

4. De pedagogisch medewerker zal geen koorts onderdrukkende middelen (paracetamol) 

toedienen.

De leiding en onze pedagogisch medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen 

van het toedienen van medicijnen als dit gebeurt op verzoek van de ouder. Ook nalatigheid 

m.b.t. het toedienen valt niet onder de verantwoordelijkheid van de leiding of pedagogisch 

medewerker.

Voorts is het ouders niet toegestaan vóór de komst naar de opvang of om gedurende de dag 

op ons kindercentrum zelf het kind paracetamol te geven om het kind bij ons te kunnen laten, 

omdat na uitwerking van dit medicijn koorts weer kan gaan stijgen of een koortsstuip kan 

optreden. Paracetamol werkt koortsverlagend terwijl er altijd een oorzaak is voor de koorts.  

Het risico bestaat dat door toediening van paracetamol de mogelijke ernst van een ziekte bij 

een kind onvoldoende snel wordt onderkend.
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In de volgende situaties wordt direct een huisarts (voor Panta Rhei/Panta Paideia  

is huisarts Cost Budde beschikbaar) of ambulance ingeschakeld;

Wanneer er voor een kind acuut gevaar dreigt, voorbeelden: 

• een kind dat het plotseling benauwd krijgt

• een kind dat bewusteloos raakt of niet meer op je reageert

• een kind met plotselinge hele hoge koorts

• ongevallen

Wanneer de huisarts niet bereikbaar is wordt in geval van een noodsituatie een ambulance 

gebeld. Als een kind naar het ziekenhuis moet, gaat één van de pedagogisch medewerkers 

mee. Wanneer een huisarts wordt ingeschakeld of een kind gaat met een ambulance naar  

het ziekenhuis, worden de ouders zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

Bereikbaarheid ouders bij ziekte van een kind
Als een kind ziek wordt tijdens een dag bij ons, wordt er contact opgenomen met  

de ouders. Het is daarom van groot belang dat ouders goed bereikbaar zijn en dat zij  

eventuele wijzigingen van adres en/of telefoonnummers van privé en werk direct aan de 

planning doorgeven.

Bij plaatsing van een kind bij ons wordt aan ouders gevraagd deze gegevens te vermelden  

op het calamiteitenformulier.

Indien ouders niet in staat zijn om zelf het kind bij ziekte op te halen en te verzorgen,  

moet er op de groep een telefoonnummer van een ander persoon (grootouders, buren,  

vaste oppas of een andere vervangende verzorger) aanwezig zijn.

 

Op een kindercentrum is door de vele contacten met andere kinderen en volwassenen een  

iets grotere kans op besmetting dan in de thuissituatie.

5.2 Beleid t.a.v. vaccinaties 
De GGD registreert welk kind deelneemt aan het Rijksvaccinatieprogramma. Deze dienst weet 

van ieder kind of het wel of niet (al dan niet deels) gevaccineerd wordt/is. Bij een uitbraak 

van een besmettelijke ziekte die is opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma kan de 

locatiemanager van de betreffende locatie direct de GGD bellen met de vraag of er kinderen 

zijn die onze locaties bezoeken die niet gevaccineerd zijn voor de betreffende ziekte. Is dit het 

geval dan overlegt de locatiemanager met de GGD of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Standpunt Panta Rhei/Paideia m.b.t. bewust niet-gevaccineerde kinderen:

Panta Rhei/Paideia heeft niet de expertise in huis om de kennis van het RIVM in twijfel te 

trekken. Als het RIVM als richtlijn stelt dat (bewust) niet-gevaccineerde kinderen niet geweerd 

hoeven te worden, dan hebben wij geen grond om deze kinderen geen opvang te bieden.

35



Pedagogisch beleid 2019  Panta Rhei  Panta Paideia BV

5.3 Beleid Veiligheid & Gezondheid
Op ons kindercentrum hanteren wij een beleid rondom Veiligheid en Gezondheid. Met 

behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locaties werken. Het 

doel hierbij is de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- 

en leefomgeving te bieden. Hierbij worden kinderen beschermd tegen (grote) risico’s met 

ernstige gevolgen en we leren ze omgaan met kleine risico’s. Een gedetailleerde uitwerking 

(alle kleine en grote risico’s en hoe we daarmee omgaan) staan in de Risicomonitor. De 

preventiemedewerker van beide locaties inventariseert, brengt grote en kleine risico’s in kaart 

en houdt in de gaten of actiepunten worden opgevolgd.

5.4 Overlijden
Ook kinderen kunnen te maken krijgen met sterfgevallen in hun omgeving. We geven daar 

al naar gelang de situatie en in overleg met ouders/verzorgers en het kind aandacht aan. 

Bijvoorbeeld met een verhaal, een prentenboek, persoonlijke aandacht en aandacht voor het 

groepsproces. Wanneer we begeleiding nodig hebben bij een overlijdenssituatie van één van 

de kinderen, een ouder of collega, dan kunnen we advies inwinnen bij de collega die deze 

materialen beheert en desgewenst ingeschakeld kan worden voor nader advies. 

36



Pedagogisch beleid 2019  Panta Rhei  Panta Paideia BV

6.1 De seksuele ontwikkeling van kinderen
De seksuele ontwikkeling maakt deel uit van de natuurlijke ontwikkeling van het kind. 

De ontwikkeling van seksualiteit betekent de ontwikkeling van het bewust worden van je 

lichaam en de daarbij behorende gevoelens. Het is belangrijk dat kinderen de gelegenheid 

krijgen om deze ontwikkeling zo goed mogelijk te kunnen doorlopen.

We willen dat kinderen van de dagopvang openheid voelen. Kinderen hoeven niet 

geconfronteerd te worden met de volwassen taboes. Een open tafelhouding van ons is van 

groot belang. Hiernaast willen we dat de kinderen van de buitenschoolse opvang:

• de mogelijkheid krijgen om in openheid over seksualiteit te praten;

• leren hun eigen gevoelens/grenzen en die van anderen te respecteren, dat betekent elkaar 

niet uitlachen, anderen niet dwingen, manipuleren of elkaar opzettelijk pijn doen;

• de namen van geslachtdelen mogen benoemen;

• openheid voelen. Ook hier geldt dat kinderen niet geconfronteerd hoeven te worden  

met de volwassen taboes. Een open basishouding van de pedagogisch medewerkers is  

van groot belang;

• leren wat wel en niet gepast is in bepaalde situaties.

Omgangsregels voor kinderen en pedagogisch medewerkers hierbij zijn; 

•  bloot is voor thuis

•  we doen elkaar geen pijn

•  we hebben respect voor elkaar

•  nee is nee, stop is stop

•  openheid over normen en waarden 

•  het kind in zijn ontwikkeling aanvaarden met respect voor diens autonomie.

6.2 Pesten
Wij hechten veel waarde en geven aandacht aan het overbrengen van waarden en normen. 

Pesten heeft onze bijzondere aandacht. We hebben een nabootsingswaardige houding van 

respect voor collega’s en kinderen. Dit is de tafelhouding, waarin pesten niet als gewoon 

wordt gezien. We creëren een sfeer waarin ieder kind tot zijn recht komt en waarbij 

veiligheid, respect en geborgenheid voorop staan, zodat kinderen zich vertrouwd voelen om 

direct naar ons toe te gaan met eventuele klachten. Bovendien houden we het groepsproces 

scherp in de gaten. De eerste tekenen van plagen, uitsluiten en dergelijke worden daardoor 

snel gesignaleerd en direct besproken met de betrokken kinderen. Indien nodig worden de 

betrokken kinderen wekelijks individueel apart genomen om kort te evalueren hoe het die  

dag of week gegaan is.

6 Seksuele ontwikkeling, Pesten, Kindermishandeling
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Zoals eerder genoemd: Als een situatie zich voordoet waarin een kind gecorrigeerd moet 

worden, dan wordt het kind aangesproken op zijn gedrag en niet op zijn persoon. We proberen 

het motief achter het gedrag te zien, vanuit een zo compleet mogelijk beeld van het kind.

Als werkelijk pesten wordt gesignaleerd, overleggen de pedagogisch medewerkers met elkaar 

welke actie wordt ondernomen. Welke stappen genomen moeten worden staan beschreven in 

de ‘Richtlijnen bij pesten’, ter inzage in de protocollenmap op kantoor van Panta Rhei/ Panta 

Paideia.

6.3 Kindermishandeling
We streven naar een zo open mogelijk klimaat wat betreft het bespreekbaar maken van 

signalen of zorgen rondom een kind. Wij werken met het protocol “kindermishandeling en 

grensoverschrijdend gedrag” van de Brancheorganisatie Kinderopvang; en vanaf 2019 met  

“de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling” inclusief afwegingskader en meldplicht.

Hierin worden alle te nemen stappen beschreven wanneer bij een kind mishandeling vermoed 

wordt. We hebben op beide locaties een aandachtsfunctionaris die medewerkers hierin 

ondersteunt. Daarnaast zijn en worden alle pedagogisch medewerkers geschoold in het 

werken met de meldcode. De meldcode heeft aparte routes voor het vermoeden van (seksuele) 

mishandeling door een beroepskracht en grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling. 

38



Pedagogisch beleid 2019  Panta Rhei  Panta Paideia BV

We vinden de samenwerking met de ouders heel belangrijk. Vooral het jonge kind is nog zo 

sterk één met zijn omgeving, dat je het er nauwelijks los van kunt zien. Daarbij spelen ouders 

en de gezinssituatie de belangrijkste rol. Wanneer een kind een aantal dagen of dagdelen per 

week bij ons doorbrengt, gaan wij deel uitmaken van de omgeving van het kind. Wij willen 

dat de volwassenen onderling een open en eerlijk contact aangaan. Zo ervaart het kind dat de 

ouders het met vertrouwen aan ons overdragen, en zal het zich sneller veilig voelen. Elk kind 

heeft zoals eerder genoemd een mentor, deze pedagogisch medewerker is het aanspreekpunt 

voor ouders voor allerhande vragen en onderwerpen die voorbij komen aangaande de opvang/ 

opvoeding van het kind10. Door een goede, duidelijke en open communicatie met ouders 

kunnen we ons ondersteund voelen in onze werkzaamheden.

Informele gesprekken zijn voor ons een belangrijke vorm van communicatie met de ouders. 

Hiervoor is gelegenheid aan het begin (op de dagopvang) en aan het einde van de dag. De 

belangrijkste voorvallen en informatie over het verloop van de dag en het welbevinden van 

het kind, worden dan uitgewisseld. Op de babygroepen is er naast de haal-en brengcontacten 

ook het zogeheten heen-en weer schriftje. Op de peutergroepen is er het logboek met een 

verslag van de dag dat daar ter inzage ligt. Daarnaast zijn er contacten via de telefoon met 

ouders, bijv. over het later brengen/ eerder ophalen van een kind of korte overdracht tijdens 

wenperioden. Bij Panta Rhei gaat dit via een telefonisch gesprekje, bij Panta Paideia daarnaast 

ook via WhatsApp aangezien de groepen beschikken over smartphones. Er worden bij Panta 

Paideia incidenteel ook foto’s van het eigen kind naar de ouders gestuurd via WhatsApp. 

Een foto kan gestuurd worden als het kind zijn of haar verjaardag bij ons viert, tijdens de 

wenperiode en zo nu en dan tussendoor als er bijv. een stap in de ontwikkeling gezet wordt. 

De afspraken voor het sturen van foto’s zijn:

• Het sturen van foto’s gebeurt incidenteel, aangezien de medewerkers hun aandacht primair 

bij de kinderen hebben;

• Er worden alleen foto’s gestuurd als ouders aan hebben gegeven dit op prijs te stellen 

(tijdens de intake);

• Er staan geen andere kinderen dan het eigen kind herkenbaar op de foto;

• Het kind op de foto is gekleed.

Er kan een WhatsApp groep gestart worden met ouders om praktische informatie vanuit de 

groep te delen. Hierbij kan gedacht worden aan de ‘vaste buitenclub’ (op de bso) om ouders 

te laten weten waar de kinderen die middag zijn en waar de kinderen evt. eerder opgehaald 

kunnen worden. Via de WhatsApp groep worden geen foto’s verstuurd (kinderen anders dan 

het eigen kind zetten wij immers niet op de foto ivm privacy). Ouders wordt vooraf gevraagd  

of zij aan een WhatsApp groep willen deelnemen. 

10. Zie Hoofdstuk 3, de paragraaf 3.3 “Kindvolgsysteem en mentorschap”

 

7 Samenwerking tussen ouders en pedagogisch medewerkers
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Formele gesprekken worden bij de volgende gelegenheden door de mentor gehouden: de 

intake/ kennismaking, een gesprek voor baby’s en peuters n.a.v. het jaarlijkse KIJK! verslag, 

een gesprek op aanvraag (dit kan te allen tijde) door ouder of pedagogisch medewerker, en 

het exitgesprek (als een kind stopt met de opvang bij ons kindercentrum voordat het kind naar 

school gaat). Naarmate het kind ouder wordt en zelfstandiger, is er sprake van een afnemende 

intensiteit aan oudercontacten. 

• Er is voor elke locatie een oudercommissie. De oudercommissie is een orgaan voor overleg 

en advies en bestaat uit een vrijwillige participatie van ouders. De oudercommissieleden 

vertegenwoordigen alle ouders die kinderen 1 van onze locaties hebben. Zij zorgen er voor dat 

ouders op de hoogte zijn wie de leden van de oudercommissie zijn. Indien nodig organiseert 

de oudercommissie een ouder-of inspraakavond als daar aanleiding toe is. Er is een apart 

emailadres voor Panta Rhei en Panta Paideia waar vragen en suggesties neergelegd kunnen 

worden. Zie de website voor de actuele adressen. 

• Elk jaar worden ouderavonden georganiseerd. Hier worden actuele onderwerpen met 

betrekking tot de opvang van de kinderen besproken. Daarnaast is er gelegenheid voor het 

stellen van vragen en het uitwisselen van informatie en visie met ons, en is er gelegenheid 

tot informeel contact tussen de ouders onderling.

• Bij ons ‘Bewuste Oudercafé’ komen jaarlijks allerlei thema’s voorbij aangaande opvoeding 

en ontwikkeling van kinderen. Het zijn veelal lezingen of workshops verzorgd door onze 

pedagogisch medewerkers of externen. 

• Er wordt gecommuniceerd via onze nieuwsbrief, website www.kcpantarhei.nl en Facebook 

www.facebook.com/pantarheibv

• De jaarfeesten: St. Maarten, Kerstmis, Pasen en St. Jan worden met kinderen, de ouders  

en ons gezamenlijk gevierd. Hier kunnen we op een plezierige en ontspannen wijze samen 

zijn en elkaar op informele wijze beter te leren kennen11. 

11. Zie Bijlage 2 “Rituelen en jaarfeesten”
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Bijlage 1  
Veranderingen n.a.v. de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)  
in een overzicht

0-2 jarigen 2-4 jarigen 4 jaar 
tot einde 

basisschool

4 tot 13 jaar 
verticaal

4 tot 13 jaar 
verticaal

Maximale 

groepsgrootte

8 13 16 20 22 24

Minimum aantal  

pedagogisch 

medewerkers

2 3 2 2 2 2

Bewaken 

doorlopende 

ontwikkelingslijn

Mentor Mentor Mentor Mentor Mentor

Kind volgen in 

ontwikkeling d.m.v. 

observatiemethode

KIJK! KIJK! Observatie

PR/PP

Observatie

PR/PP

Observatie

PR/PP

Oudergesprek 

kindontwikkeling

1x per jaar 1x per jaar Ouders en 

mentor 

kunnen zelf 

initiatief 

nemen tot 

een gesprek.

Ouders en 

mentor 

kunnen zelf 

initiatief 

nemen tot 

een gesprek.

Ouders en 

mentor 

kunnen zelf 

initiatief 

nemen tot 

een gesprek.

Eerste 

aanspreekpunt 

voor ouders  

(en BSO-kind)

Mentor Mentor Mentor Mentor Mentor

Inspectie GGD GGD GGD GGD GGD

Ondersteuning 

professionals

Meewerkend 

coördinator 

locatie- 

manager

pedagogisch 

coach

Meewerkend 

coördinator 

locatie- 

manager

pedagogisch 

coach

Meewerkend 

coördinator 

locatie- 

manager

pedagogisch 

coach

Meewerkend 

coördinator 

locatie- 

manager

pedagogisch 

coach

Meewerkend 

coördinator 

locatie- 

manager

pedagogisch 

coach

Inspraakorgaan Ouder- 

commissie

Ouder- 

commissie

Ouder- 

commissie

Ouder- 

commissie

Ouder- 

commissie

Bijlagen
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Per januari 2019: Beroepskracht/Kind Ratio 

Panta Paideia
• 0 jaar: 1 pedagogisch medewerker met 3 baby’s.

• 1 tot 2 jaar: 1 pedagogisch medewerker met 5 dreumesen. 

Babygroep de Tovertuin is een groep voor 13 kinderen met 5 nuljarigen en 8 eenjarigen  

en 3 pedagogisch medewerkers. 

• 2 tot 4 jaar: 1 pedagogisch medewerker met 8 peuters. 

Peutergroep de Toverfluit is een groep voor 16 kinderen van 2 tot 4 jaar en  

2 pedagogisch medewerkers. 

• BSO-groep de Tuinfluiters heeft max. 2 tafelgroepen met elk 10 of 11 kinderen 

- afhankelijk van de leeftijd (zie schema hiernaast) 

• BSO-groep de Boomfluiters heeft max. 4 tafelgroepen met elk 11 of 12 kinderen,  

waarvan op dinsdag en donderdag een tafelgroep een buitenclub kan zijn. 

• Bij elke tafelgroep hoort 1 pedagogisch medewerker. We streven ernaar om het kind bij de 

mentor aan tafel te laten zitten. Mocht het zo zijn dat de tafelgroep van het kind verandert, 

dan wordt de ouder van het betreffende kind tijdig door ons op de hoogte gesteld.

Panta Rhei
• 0 jaar: 1 pedagogisch medewerker met 3 baby’s. 

• 1 tot 2 jaar: 1 pedagogisch medewerker met 5 dreumesen. 

Babygroep Sylve en Undine zijn groepen voor 8 kinderen met 3 nuljarigen en 5 eenjarigen  

en 2 pedagogisch medewerkers. 

• 2 tot 4 jaar: 1 pedagogisch medewerker met 8 peuters. 

De Gnomen en de Regenboogdwergen zijn elk een groep van 16 kinderen van 2 tot 4 jaar  

en 2 pedagogisch medewerkers. 

• BSO-groep de Salamanders heeft max. 2 tafelgroepen met elk 10 kinderen. 

- afhankelijk van de leeftijd (zie schema hiernaast) 

• BSO-groep de Vuurvlinders heeft max. 3 tafelgroepen met elk 10 of 11 kinderen,  

waarvan op di/do een tafelgroep een buitenclub kan zijn. 

- afhankelijk van de leeftijd (zie schema hiernaast) 

• BSO-groep de Vuurvogels heeft max. 3 tafelgroepen van elk 11 of 12 kinderen,  

waarvan op di/do een tafelgroep een buitenclub kan zijn.  

• Bij elke tafelgroep hoort 1 pedagogisch medewerker. We streven ernaar om het kind bij  

de mentor aan tafel te laten zitten. Mocht het zo zijn dat de groep van een kind verandert, 

dan wordt de ouder van het betreffende kind tijdig door ons op de hoogte gesteld.
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Bijlage 2  
Rituelen en jaarfeesten

Wij beleven de seizoenen en jaarfeesten door middel van verhalen, liedjes, spelletjes en 

knutselactiviteiten. We houden een jaartafel bij waar voorwerpen uit de natuur en mythische 

figuren mooi uitgestald zijn. Hierdoor maken de kinderen al vroeg kennis met de seizoenen 

en jaarfeesten in een ritme dat elk jaar weer terugkomt. De feesten hebben hun oorsprong 

in zowel christelijk als voorchristelijke gebruiken. We richten ons met deze feesten vooral op 

de natuur en de seizoenen. De BSO van Panta Paideia viert niet alle jaarfeesten omdat deze 

uitgebreid worden gevierd op de Vrije School. 

Sint Michaël: 29 september

De dagen worden korter en de nachten worden langer. Sint Michael zal ons de kracht en  

moed geven om de wintertijd te doorstaan. Het Michaëlsfeest is een oogstfeest. Alles wordt  

in orde gemaakt voor de winter. Bij de peuters vieren we dit feest oa door appelmoes te  

maken en vertellen we het vliegerverhaal. 

Sint Maarten: 11 november

Dit feest ontleent zijn naam aan de legende van Sint Maarten: bij de stadspoort van Amiëns 

in Frankrijk zat een bedelaar die om een aalmoes vroeg. Omdat Sint Maarten zelf niets meer 

had, nam hij zijn zwaard en sneed zijn mantel in twee stukken. De ene helft gaf hij aan de 

bedelaar, de andere hield hij zelf. Een oud boerengebruik is dat men omstreeks Sint Maarten 

een lantaarntje gemaakt van knolraap buiten aan de dakgoot hing. Dit was het teken dat de 

oogst binnen was. Wij hollen met de kinderen pompoenen uit en maken er soep van. Ze mogen 

met Sint Maarten met hun samen met hun ouders gemaakte lantaarn in een optocht lopen.  

Na de optocht eten we gezamenlijk met de kinderen en ouders de pompoensoep.  

Sint Maarten, het feest van het delen. 

Advent: 

De Adventtijd begint vier zondagen voor de Kerst. Het is de tijd van de verwachting, we staan 

open voor wat vanuit de hemel naar ons toekomt. Dit wordt op de groepen beleefd met het 

aansteken van de kaarsen in de adventskrans. 

Sint Nicolaas: 5 december

Het huidige Sinterklaasfeest is een samensmelting van verschillende volksgebruiken. Sinterklaas is 

de weldoener voor mensen en vooral voor de kinderen. Hij wil vooral goede gewoonten in de mens 

benadrukken. De ouders van kinderen op de dagopvang maken zelf iets voor hun kinderen op de 

door de pedagogisch medewerkers georganiseerde maakavond, wat in de week van Sinterklaas 

in de slofjes van de kinderen gestopt wordt. Op de BSO wordt ook aandacht besteed aan dit fijne 

feest; voor iedereen is er een cadeautje en natuurlijk zijn er pepernoten. 
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Kerstmis: 25 en 26 december 

Het kerstkind en dus het licht wordt geboren in de donkerste dagen van het jaar. De kaarsen/

lichtjes in de kerstboom zijn symbool voor dit licht. Wij vieren dit elk jaar kerst samen met alle 

ouders en kinderen. Er is een kerstkoor, een kerstspel/verhaal, er kunnen kerstversieringen 

gemaakt worden en er is ruimte voor ontmoeting onderling, met wat lekkers. 

Driekoningen: 6 januari

Dit feest gaat over de drie Koningen die het kindje Jezus bezoeken in de stal. Ze brengen alle 

drie een geschenk mee die symbool staat voor een aantal waarden en deugden in onszelf. 

Na het ontvangen in de Sinterklaastijd ligt de nadruk nu meer op het geven. We spelen op 

verschillende groepen een Driekoningenspel en zingen liedjes die horen bij deze tijd. 

Maria Lichtmis: 2 februari

De lichttijd wordt afgesloten. De zon zal steeds vroeger opkomen, de aarde gaat weer langzaam 

ontwaken en bereidt zich voor op de lente. We smelten de laatste restjes kaars op om daar nieuwe 

kaarsen van te maken. Deze branden we nog een laatste keer. We kijken met elkaar terug naar de 

lichttijd die begon toen we bij Sint Maarten het licht mee naar binnen namen. 

Palmpasen: 

Een week voor Pasen wordt dit feest gevierd. Ouders en kinderen versieren een mooie stok met 

linten en op de groepen bakken we een broodhaantje. Met deze feestelijk versierde Palmpasen 

stokken lopen wij een week voor Pasen een optocht. Deze stokken zijn een symbool voor de 

naderende lente.

Pasen: 

Pasen is het feest van opstanding van Christus. Wij vieren dat de natuur weer tot leven komt.

Op ons jaarlijkse paasfeest wordt een verhaal verteld (over het ontwaken van de natuur), 

worden er eieren in de tuin gezocht en eten we een lekker stuk paasbrood. Ouders zijn  

hierbij van harte welkom. 

 

Pinksteren:

Pinksteren is naast een christelijk feest, een feest dat sterk met de bloei en ontwikkeling  

van de natuur verbonden is. Het is de viering van vrijheid, liefde en voortplanting, licht, lucht 

en bloemen. De duif is een symbool hierbij. Met papieren bloemen worden kransen en slingers 

gemaakt en de ruimte wordt daarmee versierd. We zingen liedjes en de kinderen mogen mooi 

aangekleed de pinksterbruid en –bruidegom zijn.

                               

Sint Jan: 24 juni

Het Midzomerfeest! De natuur staat in volle pracht en de zon staat op haar hoogste punt.  

Dit wordt gevierd met dansen en spelletjes in de buitenlucht, gras- en bloemenkransen, het 

vuur (en erover heen springen) wat staat voor moed, en lekker eten. Elk jaar weer een mooi 

feest waarbij ouders, opa’s en oma’s en andere familieleden van harte welkom zijn. 
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Verjaardagen

We besteden veel aandacht aan de geboortedag van een kind. Elke groep geeft hier een 

soortgelijke invulling aan (dit staat beschreven in de werkplannen van de groepen). 

 

Een voorbeeld: 

Tijdens de viering van het feest wordt in de peutergroepen het volgende verhaal verteld:

Voordat ...(naam van het kind)... geboren werd, woonde ze bij de sterren. De zon en de maan 

en de regenboog waren haar beste vriendjes. Overdag overstraalde de zon met zijn licht alle 

hoeken van de hemel, en het kindje danste vrolijk op de zonnestralen. ‘s Avonds kwam de 

glanzende maan haar begroeten. ‘s Nachts, als ze sliep hielden de sterren en de maan de 

wacht over haar. Soms keek ze naar beneden, naar de aarde en zag andere kindjes glimlachen 

naar hun moeder; en vaak verlangde ze ernaar ook een eigen vader en (of) moeder te hebben. 

Ze vertelde het aan haar vrienden. “Wij zullen je helpen (een) heel bijzondere ouder(s) te 

vinden, helemaal voor jou alleen”, zeiden die. “Maar je moet wel iedere nacht terug komen om 

ons op te zoeken”. “O, maar dat doe ik ook”, zei het kindje blij. Toen gaven haar vrienden haar 

prachtige geschenken. De zon schonk zijn gouden warmte, de sterren gaven hun heldere licht; 

de regenboog kleedde het kindje in glanzende kleuren; en de maan weefde een zilveren draad 

zodat ze altijd de weg terug zouden vinden. Terwijl dit alles gebeurde, hoorde(n) de ouder(s) 

een fluisterend geluidje uit de hemel. Toen wisten ze dat hun kleintje eraan kwam...
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Bijlage 3  
De 12 zintuigen

Vanuit de antroposofie gaan we uit van 12 zintuigen, hieronder beknopt toegelicht; 

De tastzin

Voor een baby is alles nog tastzin. Om vertrouwd te raken in het eigen lichaam helpt het om 

aangeraakt te worden. Een rustige en liefdevolle benadering. Inbakeren geeft een duidelijke grens 

aan; “tot hier ben ik”. Het geeft geborgenheid. Door het aanbieden van speelgoed met verschillende 

structuren kan het kind onderscheid ervaren. Glad, ruw, zacht, warm, hard. Al deze indrukken 

neemt het kind op. Dit ben ik en dit is iets anders, het kind ontmoet de ander. Jonge kinderen raken 

elkaar om die reden veel aan. Bij de tastzin hoort ook prettige zittende kleding van pure materialen 

zoals wol, katoen of zijde. De tastzin geeft het kind veiligheid en vertrouwen. 

De levenszin

Om leven te ervaren is het van belang om verbinding te kunnen maken met het eigen lichaam. 

“Ben ik moe of heb ik honger”? “Kan ik goed bewegen of zit er iets te strak”? Dit waarnemen leer  

je door prettige en minder prettige ervaringen in allerlei situaties. De juiste voeding en voldoende 

rust geeft energie om te leven. Een goed ontwikkelde levenszin versterkt het immuunsysteem.

De bewegingszin

Bij het jonge kind is alles beweging. De baby beweegt al in de buik van de moeder. De eerste 

bewegingen van de handjes en de beentjes zijn nog zonder gerichtheid. Totdat het kind een 

speeltje grijpt. In de eerste jaren leert het kind zijn lichaam kennen door beweging . De ruimte 

om zich vrij te bewegen geeft het kind de kans om zichzelf te ervaren. Om met frustratie om te 

gaan. Op eigen benen te leren staan. Het brengt zelfverzekerdheid en vreugde. In de bewegingszin 

ligt ook de basis voor de latere taalontwikkeling. Kruipen, springen, schommelen. Ook ritmische 

klanken en liedjes horen daarbij. Als we zingen en vertellen kan het kind innerlijk meebewegen  

op onze stem. De bewegingszin gaat later ook over het begrijpen van jezelf en de ander.

De evenwichtszin 

Als een baby zelf het hoofdje omhoog houdt begint de evenwichtszin. Wanneer een kind zich 

gaat oprichten kun je duidelijk de evenwichtszin ervaren. Met grote oprichtingskracht zet het 

kind zichzelf neer in de wereld. Ineens beleeft het alles om zich heen ook vanuit een nieuw 

blikveld. Hier komen begrippen als boven, onder, achter, links en rechts om de hoek kijken. 

Soms raken kinderen snel uit hun evenwicht. Dan rijst bij ons de vraag: “Wat heb jij nodig om 

daar steviger in te worden”? 

Zowel de tastzin “Ik heb een lichaam” als de levenszin “Hoe voelt mijn lichaam” als de bewegingszin 

Dit kan mijn lichaam” zijn de fundamenten om bij de evenwichtszin aan te komen. Vandaar uit kan 

het kind aankomen in de buitenwereld. De zwaartekracht ervaren. Vrij spel stimuleert dit allemaal. 

Mogen opstaan en vallen helpt je later ook om het innerlijk evenwicht te kunnen vinden , om te 

herkennen wat wel en niet bij je hoort. Om jezelf als uniek mens te kunnen ervaren. Is er iets niet 

goed in evenwicht dan is het goed om weer terug te gaan naar de basis. De tastzin. Om opnieuw 

weer meer te gaan voelen, ervaren, vertrouwen op te doen. 

47



Pedagogisch beleid 2019  Panta Rhei  Panta Paideia BV

De reukzin

Ruiken is waarnemen. Geuren komen diep bij ons binnen, kunnen als we ouder zijn emoties 

oproepen nog voordat we er woorden aan geven. Met reuk ontwikkel je smaak. Voorkeuren, 

afkeuren. Klopt iets, of zit er een luchtje aan? Pure geuren en ook smaken vanuit biologische 

voeding geven het kind een eerlijke basis. Het vertelt of iets echt is, puur is. 

De smaakzin

Hiermee kunnen we de verschillende smaken onderscheiden. Zoet, zuur, bitter en zout. Door 

te proeven leren we smaken kennen. Van daaruit kunnen kinderen hun eigen smaak gaan 

ontwikkelen. Door op een korstje brood te kauwen ontmoet je structuur, maar ook weerstand. 

Het helpt je om later ergens je tanden in te zetten bijv ergens doorheen bijten. De keuze voor 

biologische voeding geeft het kind ook helderheid. “Zo smaakt een wortel”. 

De gezichtszin

Baby’s nemen in het begin voornamelijk nog licht en donker waar. Later komt daar steeds 

meer kleur bij. Ze kijken vaak nog langs jou om te zien wie jij bent. Bij oudere kinderen 

roepen kleuren meer emoties op. Ze krijgen lievelingskleuren of tekenen alle kleuren van de 

regenboog. Het kunnen zien geeft duidelijkheid over de vorm en inhoud. In combinatie met de 

tastzin bouwt het jonge kind zijn beelden op. Waar later weer de woorden bij gaan aansluiten. 

Daarom lezen we het liefst voor uit prentenboeken waarin de beelden ook herkenbaar zijn, 

echt zijn. Daarbij geeft herhaling het kind vertrouwen. Zo ziet bijv een poes eruit en zegt 

“miauw”. Bij gezichtszin hoort dat een kind oog gaat krijgen voor de wereld om zich heen. 

Deze wereld wordt steeds gedetailleerder waargenomen.

De warmtezin

Voor de opbouw van het eigen lichaam is het van belang om prettige en warme kleding te 

dragen. Hierdoor kan alle groeikracht naar de totale ontwikkeling gaan en hoeft er geen 

energieverlies te zijn. Ieder kind heeft zijn eigen temperatuur/ temperament. Het vraagt 

afstemming van ons als opvoeders om te zien wat het kind hierin nodig heeft. Bij koude 

voeten is het fijn om ze in te wrijven met bijv. calendula olie. Het geeft welbehagen. En je kunt 

dan gemakkelijker met je voeten weer op de aarde staan. Met de warmtezin kan je warmte 

of kou waarnemen buiten jezelf. Later vertaalt zich dit naar inzichten als “waar loop je warm 

voor” of “wat laat je koud”? Ook leren we onderscheid te maken in de ontmoeting met de 

ander. Bijv een koele houding of een warme genegenheid ervaren. 

De gehoorzin

Horen en luisteren zijn twee verschillende dingen. Horen is wat het oor kan waarnemen aan 

tonen. Luisteren is horen met aandacht, in verbondenheid. Daar is contact voor nodig met 

jezelf en met de ander. Muziek gaat voor het gesproken woord uit. Door klanken en kleur in 

je stem of in een muziekinstrument, kan een kind eigenschappen herkennen. Daarom is het 

goed om zelf te zingen. Het geeft sfeer, rust en nodigt uit om mee te doen. Jouw stem te laten 

klinken. Harde geluiden schrikken af. Ook als kinderen die zelf maken zie je soms dat het 

teveel is. Het komt dan diep binnen. Buiten ebt geluid weg en kan het kind toch ervaren hoe 

potten en pannen klinken als het er een drumstel van maakt. 
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De spraakzin

Spreken in klanken, het eerste “mamma”, “pappa”. Gebaren die woorden ondersteunen en die 

herkenning geven. Zingen, vertellen, voorlezen, het roept beelden op bij het kind waarmee het 

de innerlijke wereld kan opbouwen. Met het goed uitspreken van woorden en klanken kunnen 

wij het kind ook schoonheid meegeven. Schoonheid waar het later kunst in kan herkennen. 

Poëzie kan maken. Dagboeken kan schrijven. Allemaal uitingsvormen van de innerlijke wereld. 

Meebeleven, inleven. De kracht ook van het woord gaan kennen. En daarmee de ander 

ontmoeten. In gesprek gaan. 

De denkzin

Betekenis kunnen zien en herkennen. Dit is een koe en dit is een stoel. Oorzaak en gevolg 

gaat helder worden. “Fouten” mogen maken. Wat heb ik nodig om iets te maken? Wat is de 

volgorde? Welke keuze maak ik dan? En als het niet lukt, wat dan? Het denken helpt om te 

kunnen rangschikken je plaats te vinden. Vooruit denken en terug blikken. We kunnen onze 

gedachten onder woorden brengen. Onze geest verrijken en daarin vrij en authentiek zijn.

De Ikzin

De kroon op de zintuigen. Het eerste IK wordt steeds jonger uitgesproken. Het laat zien wie 

wij zijn. In hun ontwikkeling gaan kinderen vaak van een mij naar een ik. Met de ik wordt de 

juiste en krachtige grens aangegeven. Dit ben ik. 

Alle 12 zintuigen hebben elkaar nodig om samen tot een werkelijk bloeiend Ik te komen. 

Met de tastzin als basis. Kinderen ontwikkelen deze zintuigen in 21 jaar. Wij als opvoeders 

staan voor de uitdaging om onszelf te verfijnen en hiermee het kind te begeleiden. Om deze 

zintuigen geheel eigen te maken in een sfeer van vertrouwen.
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Bijlage 4  
Beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers en hun begeleiding

Panta Rhei en Panta Paideia zijn erkende leerbedrijven. Binnen Panta Rhei en Panta Paideia 

leiden wij (jong)volwassenen op van verschillende scholen en opleidingen. De meesten doen 

de opleiding ‘Pedagogisch medewerker’ niveau 3 / 4 (MBO) of ‘ Helpende Zorg en Welzijn’ 

niveau 2 (MBO). Maar wij bieden ook plek aan bij voorbeeld studenten ‘ Sociaal Pedagogische 

Hulpverlening’ niveau 5 (HBO) of de ‘ PABO’ niveau 5. Voorwaarde is dat een student een  

VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kan overleggen.

Onze praktijkopleider is eind verantwoordelijk voor de stagiairs. Deze persoon onderhoudt de 

(overkoepelende) contacten met stagiairs en met de scholen, en beoordeelt examenopdrachten.  

De studenten met een arbeidsovereenkomst worden gecoacht door de pedagogische coach.  

Alle studenten worden op hun groep begeleid door een werkbegeleider (een pedagogisch 

medewerker van de betreffende groep). In de eerste (introductie-)week komen verschillende 

onderdelen aan bod komen zoals een rondleiding door het gebouw en de groepen, het voorstellen 

aan ouders, het lezen van een werkplan (dagindeling en taken) van de betreffende groep, de uitleg 

van onze huisregels en gewoontes etc. De werkbegeleider neemt de student in dit alles mee.  

De leidraad voor de begeleiding van de studenten is het ritme van een dag op ons kindercentrum. 

De pedagogisch medewerkers leven voor hoe volgens dit vaste ritme ze de kinderen verzorgen en 

begeleiden en nemen de studenten mee in onze werkwijze en visie. Studenten krijgen opdrachten 

en doelen mee vanuit hun opleiding, waarbij de werkbegeleider meekijkt en beoordeelt. De 

begeleiding geschiedt veelal op de groep/ in de praktijk maar er worden ook regelmatig gesprekken 

gevoerd met een student om te bespreken hoe het gaat. Welke specifieke taken een student kan 

en mag uitvoeren verschilt per niveau van de opleiding. Een ‘ Helpende Zorg en Welzijn’ wordt 

meer meegenomen in de huishoudelijke taken (voor 70%); van fruit en brood klaar maken tot 

de groepsruimte schoonhouden en was vouwen. Daarnaast is er uiteraard ook tijd om onder 

begeleiding tijd met de kinderen door te brengen of eventueel samen met de kinderen een 

schoonmaaktaak uit te voeren. Studenten vanaf niveau 3 worden opgeleid in het pedagogische 

stuk; hoe ga je met meerdere kinderen naar de wc, hoe ga je om met een  

kindje dat niet wil eten, wat maakt dat een kind zich veilig  

kan voelen bij ons etc.
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Op Panta Rhei en Panta Paideia werken verschillende vrijwilligers. Vrijwilligers leggen vaak zelf 

contact met ons omdat ze graag werkervaring willen opdoen of een zinvolle besteding van een 

deel van hun tijd zoeken. Daarnaast plaatst Panta Rhei soms vacatures in een vacature bank voor 

vrijwilligers. Een vrijwilliger wordt wegwijs gemaakt en begeleid door een mentor/ pedagogisch 

medewerker van een bepaalde groep en valt formeel onder de verantwoordelijkheid van de locatie 

manager. Als er vragen zijn kan de vrijwilliger in eerste instantie bij zijn/haar mentor terecht. Op de 

maandelijkse teamvergaderingen van alle groepen staat standaard het onderwerp ‘vrijwilligers’ op 

de agenda. Daar wordt besproken of alles naar wens verloopt en of er punten van aandacht zijn.  

Bij punten van aandacht pakt de mentor of locatie manager dit op met de vrijwilliger. 

Een vrijwilliger is altijd boventallig (wordt niet meegerekend in de BKR) en heeft nooit de 

verantwoordelijkheid voor kinderen. Deze verantwoordelijkheid ligt te allen tijde bij de pedagogisch 

medewerkers van de groep. Ook voor een vrijwilliger geldt dat hij/zij eerst een VOG dient te 

overleggen alvorens er gestart kan worden met de betreffende werkzaamheden. Tevens wordt er 

een vrijwilligers overeenkomst afgesloten waarin afspraken over werktijden, werkzaamheden en 

duur worden vastgelegd. Voorbeelden van activiteiten waar vrijwilligers voor ingezet worden: 

Voorbeelden van activiteiten waar vrijwilligers voor ingezet worden: 

• Rijden voor de BSO;

• Werken in de moestuin;

• Voorlezen op een groep; 

• Klussen.

51



Pedagogisch beleid 2019  Panta Rhei  Panta Paideia BV

telefoon: 033-4611510  

mail: info@kcpantarhei.nl

www.kcpantarhei.nl

Panta Rhei

Daam Fockemalaan 22

3800 AB Amersfoort

Panta Paideia

Romeostraat 74

3816 SE Amersfoort


