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Pedagogisch werkplan 

KINDERCENTRUM DUCKIE 

 

 
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 
KC Duckie biedt opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. 
Er zijn 3 groepen. In de groepen worden max. 14 kinderen tussen de 0 en 4 jaar opgevangen door 2 of 3 
pedagogisch medewerkers volgens de beroepskracht-kind ratio. Op de dagen dat er 3 pedagogisch medewerkers 
aanwezig zijn, hanteren we de volgende 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  
 
Afwijken van de BKR 
KC Duckie heeft afwijkende openingstijden t.o.v. de andere dagopvanglocaties van stichting Kwest. 
 
In de dagopvang wordt er niet afgeweken van de BKR tussen 07.15 en 08.00 uur, 08.45 uur en 13.00 uur, tussen 

14.00 uur en 16.15 uur.  
Er wordt mogelijk afgeweken tussen 08.00 uur en 08.45 uur, tussen 13.00 uur en 14.00 uur en tussen 16.15 uur en 
17.30 uur.  
Er wordt maximaal 3 uur afgeweken van de BKR en de registratie vindt plaats via het Flexkidsportaal.  
 
Tweede groepsruimte 

Op minder drukke dagen het voorkomen dat de stamgroepen worden samengevoegd. Ouders worden hier altijd 

over geïnformeerd.  

Er kunnen zich specifieke situaties voordoen waarin een kind zijn eigen stamgroep kan verlaten. Bijvoorbeeld als 

ouders noodopvang nodig hebben. Wanneer er geen plaats is in de eigen stamgroep van het kind maar wel in de 

andere stamgroep, kan het kind in overleg met de ouders in een andere stamgroep worden geplaatst. Hierbij wordt 

goed op leeftijd, ontwikkeling en veiligheid van de kinderen gelet.  
 
Educatie (VE) 
Bij KC Duckie wordt in het dagritme van de opvang aandacht besteed aan de taalontwikkeling door middel van het 
VVE programma Uk & Puk. KC Duckie is geen VV locatie, maar werkt wel met het VE programma en thema’s.  

 

Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit 

Geldig tot 31 december 2023 


