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Pedagogisch werkplan 

KINDERCENTRUM KWESTHOME 

 

 
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 (KC) KwestHome biedt opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. 
Er zijn drie groepen dagopvang: verticale groep Stoer met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, babygroep Lief 
met kinderen van 0 tot 2,5 jaar en peutergroep Hip met kinderen van 2,5 tot 4 jaar 

 
Bij de verticale groep worden maximaal 14 kinderen opgevangen door 2 of 3 pedagogisch medewerkers en bij de 
babygroep worden maximaal 10 kinderen opgevangen door 1-3 pedagogisch medewerkers. Het aantal pedagogisch 
medewerkers is altijd afhankelijk van de samenstelling en grootte van de groep per dag.  

 
Peutergroep Hip heeft maximaal 8 peuters en deelt na schooltijd en in de schoolvakanties de groepsruimte met 
maximaal 8 BSO-kinderen. Incidenteel kan het een periode voorkomen dat er meer dan 8 peuters worden 
opgevangen. De totale groepsgrootte bedraagt echter nooit meer dan 16 kinderen. Afhankelijk van de grootte en 
samenstelling van de totale groep worden de kinderen opgevangen door 1 of 2 pedagogisch medewerkers.  
 
Op de 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  
 

Activiteiten buiten de stamgroep 
De stamgroep wordt verlaten, bijvoorbeeld bij deelname aan activiteiten buiten de groepsruimte. Onder begeleiding 
van een pedagogisch medewerker kan gebruik gemaakt worden van de naastgelegen BSO ruimte en keuken. 
 
Bijzondere ontmoetingen 
Om dat ons kindercentrum zich bevindt in een gebouw met diverse samenwerkingspartners, zullen de kinderen de 
groepsruimte verlaten om bijvoorbeeld samen met de ouderen van Careyn te eten of activiteiten te ondernemen. 

Ten alle tijden zal dit gebeuren onder begeleiding van de vaste pedagogisch medewerker van de groep.  
Ook is het mogelijk dat de ouderen van Careyn, begeleid door een vrijwilliger of activiteitenbegeleider van Careyn, 
een bezoekje brengen aan de kinderen van KwestHome om samen een activiteit te doen.  
 
Educatie (VE) 
Bij KC KwestHome wordt in het dagritme van de opvang aandacht besteed aan de taalontwikkeling door middel van 

het VE programma Uk & Puk. KC KwestHome is geen VE locatie, maar werkt wel met het VE programma en 

thema’s.  
 
Oudersommissie 
De oudercommissie bestaat uit leden van KC KwestHome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit 

Geldig tot 31 december 2023 


