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Pedagogisch werkplan
KINDERCENTRUM DOREMI
Pedagogisch werkplan
Bij stichting Kwest werken wij volgens ons actuele Pedagogisch Beleidsplan.
Als aanvulling op dit Pedagogisch Beleidsplan werken wij met een locatie specifiek werkplan. In dit werkplan
beschrijven wij afwijkingen op het Pedagogisch Beleidsplan.
Stamgroepen
Kindercentrum DoReMi biedt opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar.
Er zijn 4 babygroepen. In 3 babygroepen verblijven maximaal 9 kinderen tussen de 0 en 2 jaar met 2 of 3
pedagogisch medewerkers. In babygroep de Kiezels worden maximaal 12 kinderen tussen de 0 en 2 jaar met 2 of 3
pedagogisch medewerkers opgevangen.
Er zijn 3 peutergroepen en 1 verticale groep. In de peutergroep verblijven maximaal 16 kinderen tussen de 2 en 4
jaar met 2 pedagogisch medewerkers. In de verticale groep worden 12 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar
opgevangen door 2 pedagogisch medewerkers.
Op de babygroepen hanteren we op dagen dat er 3 pedagogisch medewerkers aanwezig zijn, andere pauzetijden.
Zo wordt er niet afgeweken van de BKR-registratie.
De pauzetijden zijn als volgt.
Vroege dienst 13.00 – 13.30 uur
Tussen dienst 13.30 – 14.00 uur
Late dienst
14.00 – 14.30 uur
Activiteiten buiten de stamgroep
In de centrale hal worden allerlei activiteiten georganiseerd zoals muziek maken of gezamenlijk eten in een
feestweek. In de grote natuurtuin kunnen de kinderen met veel plezier spelen: op ontdekkingstocht in de wigwam,
schelpenpad, stap tuin, rijden over de verkeersbaan of aan de tafel spelen onder de overkapping. Dit gebeurt altijd
onder toezicht van een pedagogisch medewerker.
Overig personeel
Er is 1 huishoudelijk medewerkster werkzaam binnen ons kindercentrum.
Oudercommissie
De oudercommissie Kwest Naaldwijk bestaat uit leden vanuit KC DoReMi.
Oudercommissielid Op Stap
Kinderen komen bij onze buitengroep Op Stap vanaf de leeftijd van 3 jaar tot 4 jaar. Dit betekent dat de
vertegenwoordiging binnen de oudercommissie voor deze specifieke groep kort is. Veelal maken de kinderen naast
Op Stap ook gebruik van een ander opvanglocatie, bijvoorbeeld KC Samsam of KC Doremi. Het betreffende
oudercommissielid zal daarom aansluiten bij één van deze oudercommissies.
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