
Pagina 1 van 5 
 

 
 
  versie 20200524 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogisch beleid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 2 van 5 
 

  
  versie 202004 
 

Visie en pedagogisch beleid van Kinderstralen 

Inleiding 

Het concept van Kinderstralen is ontwikkeld vanuit het kind. De vraag en de pedagogische 

visie die daaraan ten grondslag ligt is: wat heeft een kind nodig om prettig te kunnen 

lunchen en te kunnen ontspannen om zo weer fris en opgeladen aan de les te kunnen 

beginnen. 

Onze visie op de tussenschoolse opvang (TSO) 

Ons motto is: ‘gewoon een warm nest’. Daarbij bedoelen we dat kinderen zich tijdens de 

TSO vooral ‘thuis’ mogen voelen. Het is belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en zich 

daardoor voldoende kunnen ontspannen. Er wordt een huiselijke sfeer gecreëerd en er zijn 

voldoende mogelijkheden voor kinderen om zich te kunnen vermaken. Bovendien is er 

voldoende aandacht voor de geestelijke- en fysieke ontwikkeling van kinderen.   

Voor ons zijn de volgende pedagogische principes leidend tijdens de TSO 

• Alle medewerkers van het overblijfteam spelen een actieve rol tijdens de TSO. 

• Er is respect voor diversiteit. 

• Goede afstemming met school en ouder(s). 

 

Tijdens de opvang handelen onze medewerkers als volgt 

• Ze zijn kindgericht, dienstverlenend en klantgericht. 

• Ze zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie voor kinderen. 

• Ze hanteren maatschappelijke normen en waarden. 

• Ze staan open voor feedback en verbetering van hun capaciteiten en werkwijze. 

• Ze stemmen goed af met de collega overblijfmedewerkers, coördinator en 

leerkrachten.  

• Ze gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie. 

• Ze handelen volgens de vastgestelde protocollen t.a.v. veiligheid en gezondheid. 

 

Tijdens eten 

De kinderen eten in de daarvoor bestemde ruimtes en bij hun eigen leeftijdsgenoten. De 

Overblijfmedewerkers bootsen zoveel mogelijk een huiselijke sfeer na. Tegelijkertijd 

praten zij met de kinderen, helpen zij hen met de maaltijd en houden zij de hygiëne en 

veiligheid in de gaten.  

We betrekken kinderen bij kleine klusjes zoals bijvoorbeeld: tafeltje schoon maken, je 

broodtrommetje netjes in je tas opruimen, je tas weghangen en speelgoed mee naar 

buiten- en binnen nemen (opruimen).  
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Na het eten 

Kinderen zijn na het eten vrij om te kiezen of zij binnen- of buiten gaan spelen. De regel is 

wel: buiten is buiten, uitzonderingen daargelaten mocht een kind vanwege specifieke 

reden toch naar binnen moeten.  

Kinderen mogen deelnemen aan een eventueel geplande activiteit. Ze zijn niet verplicht 

om hieraan deel te nemen.  

Het streven is dat ieder kind elke dag 15 minuten naar buiten gaat om een frisse neus te 

halen, vergelijkbaar met een wandeling of de fietsrit tussen school en huis als je thuis eet. 

Ongunstige weersomstandige kunnen hierin soms een belemmering vormen.  

Relatie met ouder(s) 

We hechten veel waarde aan het contact met de ouder(s) en we informeren hen graag over 

de gang van zaken over de TSO. Dit doen we op verschillende manieren: 

• Via ons online platform ‘mijnkinderstralen’. 

• Actuele informatie op onze website. 

• Desgewenst aanwezig zijn tijdens informatieavonden op school. 

• Maandelijkse nieuwsberichten. 

• Telefonisch contact met de ouder(s) bij incidenten en wanneer wij vragen hebben 

of ons zorgen maken over een kind. 

 

Relatie met school  

We hechten veel waarde aan het contact school we informeren hen graag over de gang van 

zaken over de TSO. Dit doen we op verschillende manieren: 

• Warme overdracht voor en na het overblijven. 

• Eventueel aanwezig zijn bij informatieavonden die ook betrekking hebben op de 

TSO. 

• Elkaar op de hoogte houden van interne besluitvormingen die ook betrekking 

hebben op de TSO. 

• Regelmatig bezoek van de regiomanager ter ondersteuning en borgen van de 

kwaliteit. 

• 3 jaarlijkse directiegesprekken met de regiomanager. 

• De school en het overblijfteam zorgen voor een veilige omgeving die ongelukken 

niet in de hand werken zoals: veilige binnenruimtes en buitenspeelplaats, evt. 

speelgoed, meubels en materialen.  

 

Relatie met kinderen 

Basis voor onze werkwijze en omgang met de kinderen:  

• We bieden kinderen een veilige en vertrouwde plek. 

• Aansluitende overblijfsituatie voor ontspanning en het opdoen van energie. 

• Belang hechten aan normen en waarde. De medewerkers van Kinderstralen nemen 

hierin een voorbeeldfunctie die zij overbrengen aan de kinderen. 
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Veilig en plezierig overblijven 

Voor ons is het belangrijk dat kinderen zich veilig, geborgen en gerespecteerd voelen. Het 

is de taak van het overblijfteam om dit te realiseren. De activiteiten die we organiseren 

passen bij de desbetreffende leeftijdsgroep. In samenwerking met school zorgen we voor 

een omgeving waarbij we struikelen, botsen en valpartijen niet in de hand werken. We 

hechten veel waarde aan een pedagogische visie en communicatieve vaardigheden van 

onze medewerkers. We spelen met het speelgoed van school en/of Kinderstralen, 

afhankelijk van de afspraak die we hierover met school hebben gemaakt. Normaliter is het 

speelgoed niet beschadigd en van goede kwaliteit. 

Normen en waarden 

Tijdens de TSO hanteren we afspraken en regels zodat de kinderen weten waar ze aan toe 

zijn. Deze regels stemmen we af met school. Onze medewerkers geven het goede 

voorbeeld en we spreken kinderen rustig, maar wel duidelijk aan op het moment dat we 

vinden dat iets niet kan. Daarbij leggen we ook uit waarom iets niet kan. We houden 

rekening met elkaar en willen dat de sfeer prettig is voor ieder kind. Kinderen hoeven het 

niet altijd eens te zijn met elkaar, maar we vragen wel respect te hebben voor ieders 

mening.  

We spreken kinderen aan op (grof) taalgebruik of slaan of schoppen. We geven aan welk 

gedrag we wel willen zien en verwachten (Je blijft van elkaar af en je kwetst elkaar niet 

door bepaald woordgebruik). Bij ruzie tussen kinderen luisteren we altijd naar beide 

kanten van het verhaal. Mocht het niet op te lossen zijn, dan is de optie om uit elkaar te 

spelen. Conflicten (wel of niet opgelost) worden nadien altijd gemeld aan de leerkracht.  

Pesten 

Bij pesten nemen we een duidelijk standpunt in. Wanneer we signaleren dat kinderen 

pesten, maken we dit bespreekbaar met de kinderen, de leerkracht en de ouders en 

sluiten aan bij het pestprotocol van de school. Wanneer we signaleren dat kinderen 

pesten, zal dit altijd aanleiding zijn voor een (groeps)gesprek met de kinderen en het liefst 

in het bijzijn van de leerkracht. 

Omgaan met opvallend gedrag en problemen  

Mocht een kind opvallend gedrag vertonen of als er zorgen en/of problemen zijn van welke 

aard dan ook, dan bespreken we dit met de ouder(s) en de school. We stemmen dit altijd 

af met de leerkracht. 

Omgaan met veiligheid en protocollen  

Wij streven naar een zo veilig mogelijke opvang. Hiervoor hanteren en/of volgen we een 

vastgesteld beleid op het gebeid van: 

• Calamiteiten: daarin volgen we het calamiteitenplan van school. 

• Bedrijfshulpverlening: hierbij schakelen we de BHVer in van school, tenzij 

contractueel anders afgesproken en bevindt zich een BHVer binnen het 

overblijfteam. 
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• Kindermishandeling: bij vermoeden melden we dit aan school. 

• Ongevallen en incidenten: ernstige ongevallen en incidenten worden geregistreerd 

middels een ongevallenregistratieformulier. 

• Wij hanteren een protocol medicijnverstrekking en medisch handelen. Ouder(s) en 

school worden hier op voorhand van op de hoogte gebracht.  

• Wij hanteren een incidentenregistratie die wordt gedeeld met school. 

 

Protocollen die wij hanteren 

• Protocol ongevallen en incidenten. 

• Protocol medicijnverstrekking. 

• Protocol grensoverschrijdend gedrag. 

 

Borgen van kwaliteit 

Onze opvang hanteert doorgaans een ratio van 1 medewerker op 15 kinderen. Er is 

dagelijks een leidinggevende aanwezig (coördinator) en de overblijfteams krijgen op 

verschillende manieren ondersteuning bij het uitoefenen van hun werk. Zij volgen interne 

cursussen en zijn in het bezit van een geldig VOG. Dit alles wordt door onze organisatie 

gefaciliteerd. 

 

 

 


