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Pedagogisch werkplan 

KINDERCENTRUM KRIS KRAS 

 
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 Kris Kras biedt opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. 

Er is 1 babygroep. In de babygroep verblijven max. 8 kinderen tussen de 0 en 2 jaar en 2 pedagogisch 
medewerkers.  
Er is 1 peutergroep. In de peutergroep verblijven max. 16 kinderen tussen de 2 en 4 jaar en 2 pedagogisch 
medewerkers.  

Er zijn 2 verticale groepen. In de verticale groep verblijven max. 14 kinderen tussen de 0 en 4 jaar en 2 of 3 
pedagogisch medewerkers. 
Op deze groepen hanteren we op dagen dat er 3 pedagogisch medewerkers aanwezig zijn, andere pauzetijden. Dit 

voorkomt dat er wordt 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  
 

Indien de bezetting van twee groepen zodanig is dat het noodzakelijk is dat twee groepen samengevoegd worden, 
zal dit altijd gerealiseerd worden volgens de regels van de leidster- kind ratio. 
Ouders zullen hierover geïnformeerd worden en een toestemmingsformulier ondertekenen.  
 
Activiteiten buiten de stamgroep 
In de grote natuurtuin kunnen de kinderen met veel plezier spelen. De verscheidenheid aan materialen biedt 
kinderen de mogelijkheid om op ontdekkingstocht te gaan. Daarnaast zullen ook regelmatig uitstapjes in de 

omgeving worden gemaakt. Een boodschap halen bij de supermarkt, naar de speeltuin of kinderboerderij.  
 
Pedagogisch beleidsmedewerker/ coach VE.  
Samen met de pedagogisch coaches en de intern begeleider signaleert de pedagogisch beleidsmedewerker/coach VE 
ontwikkelings- en verdiepingskansen in de VE.  
De pedagogisch beleidsmedewerker/coach VE is hiervoor (regelmatig) op gezette tijden op de groepen aanwezig. 
De taken van de pedagogisch beleidsmedewerker/ coach VE is het borgen van de uitvoering van de VE op de 

groepen.   
Concreet is dit ondersteunen van pedagogisch medewerkers bij:  

• Vormgeven VE-thema’s, monitoren van uitvoering en evalueren 

• Uitvoering/gebruik/inzetten van observatie systeem mede t.b.v.  

Opbrengstgericht werken 

• Doorontwikkeling en gestructureerd uitvoering geven aan 

kind-plannen (doelgroepkinderen) en groeps-plannen  

• Borgen van ouderbetrokkenheid in samenwerking met intern begeleider 

• (meewerkend) coach op de groep (dubbelslag naast ped. coaching) 

• Samen met trainers signalering van trainingsbehoeftes 

• Samen met PM’ers signaleren van zorgbehoefte 

• Versterken van de doorgaande lijn van VE naar basisonderwijs 

• Adviseren van MT 

 

Locatie Aantal doelgroepkinderen Uren voor 2022 

KC Kris Kras/ Maasdijk 2 20 

 

Oudercommissie (OC) 
De OC Kwest Maasdijk bestaat uit leden vanuit KC Kris Kras, PO Kwetternest en BSO KwestKids Maasdijk.  

 

 

Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit 

Geldig tot 31 december 2023 


