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Locatiewijzer van SKSG Merdeka kinderdagverblijf (KDV),  

peuterspeelzaal (PSZ)   

 

Merdeka  

Kinder- en Buitenschoolseopvang SKSG locatie: Merdeka ligt 

centraal gelegen in het molukkenplantsoen van de Korrewegwijk/ 

Indische buurt. De gebouwen van SKSG Merdeka grenzen aan het 

plein van basisschool het Karrepad.   

 

• Uitdagende speelhoeken  

• In het Molukkenpark  

• Groene omgeving met veel speel- en  ontdekkingsmogelijkheden.  

• Gevarieerd activiteitenaanbod  

• Intensieve samenwerking Daltonschool, Het Karrepad 

 

 

Deze locatiewijzer is een locatie gebonden aanvulling op onze Algemene informatie voor KDV en 

PSZ ouders.  

 

Inleiding  

Bij SKSG Merdeka staat het kind centraal! Wij gaan uit van de eigenheid van elk kind. Er heerst 

bij ons een open en eerlijke sfeer en er is veel aandacht voor buitenspelen en ontdekken. De 

verzorging wordt afgestemd op de wensen van de ouders.  

De Indische Buurt en omgeving kent uiteenlopende culturele achtergronden. Dit bijzondere en 

veelzijdige zie je bij SKSG Merdeka terug, zowel bij de kinderdagopvang als bij de buitenschoolse 

opvang. Merdeka werkt met de Dalton visie.  

 

De groepen  

Ons kindercentrum kent de volgende stamgroepen;  

• Bayi   0-2 jaar   max 12 kinderen  

• Lunau  1,5 a 2-4 jaar   max 16 kinderen  

• Loteng  3-6 jaar   max 16 kinderen  

 

Op alle groepen werken vaste medewerkers, daarnaast is er ook een teamflexer op Merdeka, die 

bij vrije dagen, e.d. ingezet wordt. De teamflexer is ook een bekend gezicht voor de kinderen.  

 

Openingstijden kindercentrum en drie-uursregeling  

We zijn geopend van 7.30 tot 18.00 uur. Wij bieden Voorschoolse opvang aan van 7.30-8.30. 

Daarnaast is er een mogelijkheid om structureel verlengde opvang in te kopen per half uur van 

18.00 uur tot 18.30 uur. Ook bieden wij de mogelijkheid tot flexibele opvang.  

De drie uurs regeling is van toepassing van 8.00 tot 9.00, 17.00 tot 18.00 en op Lunau van 

12.30 tot 13.30, op Bayi van 13.30 tot 14.30 uur en Loteng van 13.00 tot 14.00 (pauzetijden). 

Daar buiten om voldoen we aan de BKR norm (Beroepskracht Kind Ratio).  
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Merdeka Kinderopvang 

Merdeka heeft één babygroep. In de babygroep vangen we baby’s op vanaf zes weken en blijven 

kinderen op de groep tot ongeveer twee jaar oud. Op de babygroep staan drie vaste pedagogisch 

medewerkers. Per dag is er tenminste één van deze pedagogisch medewerkers het grootste 

gedeelte van de dag werkzaam in de zogeheten ‘stamgroep’ van het kind.  

Ook de peutergroep heeft twee vaste pedagogisch medewerkers. Deze groep heeft per dag 

maximaal 16 peuters. Hier spelen dagopvang- en peuterspeelzaalkinderen gedurende de dag 

samen. Merdeka heeft verschillende teamflexers zodat er voldoende vaste gezichten zijn ook 

wanneer de vaste pedagogisch medewerkers afwezig zijn. 

 

Visies die ons inspireren 

In de babygroep zijn twee ‘vernieuwende pedagogen’ zichtbaar in de manier van werken. Dit zijn: 

Emmi Pikler en Helen Parkhurst (meer weten over Helen Parkhurst? Lees dan het kopje: Dalton 

georiënteerd).  

 

Emmi Pikler ontwikkelde haar manier van werken vanaf 1946. Emmi Pikler was toen hoofd van 

het kindertehuis ‘Lóczy’ in Boedapest. Binnen de babygroep hebben we verschillende manieren 

van werken ons eigen gemaakt die nu voor ons een basis vormen in de begeleiding en opvoeding 

van de kinderen. Niet onze volledige werkwijze is volgens de visie van Emmi Pikler. Wij zijn 

geïnspireerd door haar en dat vind je terug in onze manier van werken. Hieronder een aantal 

voorbeelden: 

• Tijdens de verzorgmomenten geven we volledige aandacht. Deze momenten zijn tijdens: 

eten, drinken, verschonen en in- en uit bed halen.  

• Door het bewust geven van aandacht en het benoemen van alles wat we doen, wat gaat 

gebeuren of aan het gebeuren is, wordt een baby steeds meer bekend met zijn of haar 

(dagverblijf)omgeving. Voorspelbaarheid geeft rust, veiligheid en vertrouwen. 

• Door de bewuste zorgmomenten is een kind ‘opgeladen’. Vanuit deze visie kan een kind 

daarna even zelf spelen, ontdekken, ervaren, beleven enz. De pedagogisch medewerkers 

mengen zich niet tot bijna niet in die momenten van spel. 

• Speelgoed: het aanbieden van verschillende materialen zoals: hout, plastic, metaal en 

stof. Het speelgoed bevat geen geluid. Speelgoed wordt aangeboden om de baby heen en 

niet vanaf boven. Meer weten over dit onderwerp? Vraag het aan de pedagogisch 

medewerkers op de groep. 

• We volgen het jonge kind in zijn of haar ritme. Denk hierbij aan de momenten van eten, 

drinken en slapen maar ook kijken we naar wat ze zelf kunnen in hun (motorische) 

ontwikkeling. 

• Bewegen: op de babygroep zie je veel matten. We werken veel vanaf de grond. Een harde 

ondergrond zorgt ervoor dat het kind beter zijn lichaam kan ervaren. Hierdoor ontdekt het 

kind sneller de mogelijkheden van zijn lichaam. Binnen motorische ontwikkeling volgen 

we het kind en plaatsen we kinderen niet in houdingen waar ze nog niet aan toe zijn.    

• Voor meer informatie zie paragraaf 3.1 in de algemene informatie van SKSG of kijk op: 

http://pikler.nl/ 

 

 

  

http://pikler.nl/
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Voor-en Vroegschoolse Educatie (VVE) in de kinderopvang 
VVE is de afkorting van ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie’. Bij VVE gaat het om 

programma’s voor ondersteuning van de ontwikkeling van kinderen van 0-6 jaar. Er zijn 

verschillende programma’s om in de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en in de eerste 

twee groepen van de basisschool met VVE te werken. 

De doelstelling van VVE is om de ontwikkeling van kinderen zodanig te stimuleren dat hun 

kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière worden vergroot. 

Álle kinderen profiteren ervan als hun ontwikkeling systematisch en doelgericht wordt 

gestimuleerd. Door het werken met VVE in de kinderopvang kunnen eventuele achterstanden bij 

kinderen tijdig gesignaleerd en aangepakt worden. Zo kan een slechte start op de basisschool 

worden voorkomen.  

Op Merdeka werken alle groepen met VVE. De activiteiten die worden aangeboden worden 

afgestemd met de scholen en de peuterspeelzalen in de wijk.  

Elke paar weken maken de kinderen weer kennis met een ander thema. Door het wisselende 

thematische aanbod worden er bij de kinderen zoveel mogelijk ontwikkelingsgebieden geprikkeld. 

VVE biedt kinderen een goede voorbereiding op het basisonderwijs. Waardoor kinderopvang en 

basisonderwijs vloeiend in elkaar kan overlopen 

Meer informatie? zie paragraaf 3.2 in de algemene informatie van SKSG. 

 

Dalton georiënteerd; ‘samen werken we naar meer zelfstandigheid’ 

 

SKSG Merdeka is Dalton georiënteerd. ‘Dalton werken’ was eerder alleen 

zichtbaar in het onderwijs. Doordat scholen en kinderdagverblijven de 

afgelopen jaren intensiever samenwerken zie je dat deze verschillende 

stromingen/manieren van werken ook steeds meer het dagverblijf 

bereiken.  

Binnen het ‘Dalton werken’ ligt de nadruk op de eigen keuzevrijheid van het kind, samenwerken 

en de ontwikkeling van zelfstandigheid. We stimuleren kinderen om zelf keuzes te maken, zelf te 

doen wat ze al kunnen en elkaar te helpen. Zo groeit het kind op tot een zelfstandig en sociaal 

individu met voldoende zelfvertrouwen. Kinderen leren vaardigheden door te doen, door te 

experimenteren. In deze manier van werken wordt ingespeeld op wat er in een kind of in een 

groep kinderen omgaat. Kinderen maken kennis met elkaars kwaliteiten en leren daardoor van 

elkaar. Ook leren de kinderen om te gaan met ‘vrijheid in gebondenheid’. Dit wil zeggen dat 

kinderen zelf dingen mogen bepalen binnen de grenzen die worden geboden. Meer informatie? 

Vraag het op de groep of kijk op: www.dalton.nl 

 

Traktatiebeleid: 

Verjaardagen-, geboorte-, of afscheid vieringen 

worden feestelijk gevierd, zonder dat daarbij 

getrakteerd wordt. ''Bij SKSG vinden we dat het 

bij vieren van een verjaardag of een afscheid 

gaat om de gezamenlijke beleving''. Rituelen die 

we met de kinderen hebben zijn: op de stoel 

staan, komen in een versierde ruimte, de verjaardagmuts opdoen, een kaarsje uitblazen en 

daarbij mag een klein cadeautje uitgekozen worden. Geeft u vooral aan wanneer u de verjaardag 

op het KDV of de BSO wilt vieren. Wij maken er samen met uw kind een feestelijk moment van. 

http://www.dalton.nl/
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Wij hebben een vast dagritme  

Een veilig en vertrouwd gevoel wordt opgeroepen door een vast dagritme. Er is een afwisseling 

van actie en rustmomenten. Het dagritme wordt bepaald door de behoefte die de kinderen 

hebben aan eten, slapen, actief te zijn en weer te ontspannen. Het spreekt voor zich dat we 

rekening houden met de individuele behoefte van kinderen, immers wij proberen zoveel mogelijk 

rekening te houden met de autonomie van het kind.  

Ons dagritme ziet er als volgt uit: 

Rond 9.30 uur gaan we met de kinderen fruit of een cracker eten en (vruchten)thee of water 

drinken. Tot de broodmaaltijd is er tijd voor allerlei activiteiten, zoals verschillende 

ontwikkelingsgerichte activiteiten van Startblokken of Piramide en het vrije spel.  

Rond 11.30 uur eten we met de kinderen een broodmaaltijd en krijgen de kinderen (karne)melk, 

thee of water. Na de lunch gaan de meeste kinderen een dutje doen. Uiteraard gaan kinderen, 

die eerder willen slapen, eerder naar bed. Ook dit wordt afgestemd op de individuele behoefte 

van het kind. Voor de kinderen die wakker blijven is er tijd voor allerlei activiteiten en het vrije 

spel.  

Rond 15.00 a 15.30 uur krijgen de kinderen weer iets te drinken en te eten. Daarna is er weer 

tijd voor allerlei activiteiten, zoals verschillende ontwikkelingsgerichte activiteiten van 

Startblokken of Piramide of het vrije spel. 

Rond 17.00 krijgen de kinderen eventueel nog iets te eten en te drinken aangeboden. 

Een dagritme biedt kinderen regelmaat en een vertrouwd gevoel. Ook leren ze op deze manier 

‘wat tijd is’. De kinderen ervaren bijvoorbeeld dat zij, na het broodje eten of na een versnapering 

aan het eind van de middag, weer worden opgehaald. Tevens zien we deze vaste momenten als 

een rustmoment voor de kinderen. Even bijkletsen met elkaar, maar ook leren naar elkaar te 

luisteren en op elkaar te wachten. Het is zeer wenselijk dat deze momenten niet verstoord 

worden. 

Voor de baby’s geldt in dit geval, dat wij ons tot ongeveer 1 jaar zoveel mogelijk aanpassen aan 

het ritme dat de baby thuis gewend is. Dit houdt ook in dat er voor moeders altijd plaats en tijd is 

om de baby borstvoeding te komen geven. Maar ook kan de thuis afgekolfde borstvoeding in een 

flesje worden meegeven. 

Wij werken kindercentrum-breed en vangen de kinderen in maximaal twee 

stamgroepen op  

Kinderen zijn nieuwsgierig en ondernemend en willen soms graag op een andere stamgroep 

spelen. Op sommige momenten van de dag kunnen de deuren van sommige groepen “letterlijk” 

openstaan en kunnen de kinderen die dat leuk vinden een tijdje op een andere groep spelen. 

Sommige peuters vragen of ze op een andere groep mogen spelen, bijvoorbeeld omdat er een 

vriendje op deze groep zit, er ander speelgoed is of er een spannende activiteit plaatsvindt. De 

kinderen kunnen, wanneer zij dit aangeven, altijd weer terug naar hun eigen groep. Soms verlaten 

kinderen de groep i.v.m. kindercentrum-brede activiteiten zoals bijvoorbeeld een activiteit rond    

5 december. Ook bij bovenstaande activiteiten houden wij ons aan de wettelijk regels m.b.t. 

beroepskracht -kind ratio. Soms vangen wij kinderen gedurende een overeengekomen periode 

naast de eigen stamgroep ook op in één andere stamgroep. Voor de opvang in deze tweede 

stamgroep vragen wij altijd schriftelijke toestemming van de ouders. Dit wordt geregeld via het 

toestemmingformulier “Opvang in een 2estamgroep”. 
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We houden ons aan de wettelijk regels m.b.t. beroepskracht -kind ratio 

Het aantal medewerkers dat op de groep werkt is afhankelijk van het aantal kinderen en hun 

leeftijd. We werken volgens het wettelijk vastgestelde beroepskracht-kind ratio, hetgeen betekent 

dat één pedagogisch medewerker aanwezig is voor: 

3 kinderen van 0 tot 1 jaar  

5 kinderen van 1 tot 2 jaar  

8 kinderen van 2 tot 3 jaar 

8 kinderen van 3 tot 4 jaar 

8 kinderen van 3 t/m 6 jaar (Juniorgroep)  

Onze baby’s krijgen ten hoogste twee vaste pedagogisch medewerkers toegewezen. Wanneer er 

meer dan twee pedagogisch medewerkers nodig zijn op de groep zijn er drie vaste medewerkers. 

Per dag is er tenminste één van deze pedagogisch medewerkers het grootste gedeelte van de 

dag werkzaam in de stamgroep van het kind. Op de peutergroepen werken wij met drie vaste 

pedagogisch medewerkers, die met elkaar de diensten in de week delen. 

Bij afwezigheid van één van de 2 of 3 vaste medewerkers doen wij ons uiterste best te zorgen dat 

er voor de kinderen een bekende/vertrouwde medewerker aanwezig is. Bij ziekte, verlof of 

scholing vervangen de pedagogisch medewerkers van de groep elkaar of worden ze vervangen 

door een andere collega van de locatie. Mocht dat niet lukken dan werkt er een pedagogisch 

medewerker van de Flexpool van SKSG. 

Wij werken met het 4-ogenprincipe, hoe dit op Merdeka geregeld is staat in ons beleid Veiligheid 

en Gezondheid beschreven. 
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Bereikbaarheid Merdeka 

 

SKSG Merdeka Hoofdlocatie: 

Adres:   Molukkenstraat 1-2 

9715 NR Groningen 

Algemeen Tel.:   050-5791199 

Email:    merdeka@sksg.nl 

Email:    merdeka.bso@sksg.nl 

 

 

Telefoonnummers Merdeka Hoofdlocatie:  

Bayi (0-2jaar):   050-5793307 

Lunau: (2-4 jaar):  050-5798009 

Loteng: (3-6 jaar):  050-5775841 

Madja: (4-7) jaar):  050-5770516 

 

 

Merdeka Dependance (BSO - HORMAT)  

Adres:   Korreweg 270 

9715 AP Groningen 

Tel.:   050-5773185 

Email:   toko@sksg.nl 

 

 

Telefoonnummers Merdeka Dependance (BSO - HORMAT)  

(4-12 jaar):   06 49494209 

(4-12 jaar):   06 49493715 

 

Merdeka Dependance (BSO - DASAR) 

Adres:   Molukkenstaat 1 

9715 NR Groningen 

 

Telefoonnummers Merdeka Dependance (BSO - DASAR)  

Dasar: (8-12 jaar):  06 18477157 

Email:   toko@sksg.nl 

 

 

Manager Merdeka:  

a.i.    Caroline Schaminee 

Werkdagen:   ma, di, do, vrij 

Email:    c.schaminee@sksg.nl 

Telefoon:   06 38698392 

 

SKSG Service Centrum: 

Adres:   Heresingel 10 

9711 ES  Groningen  

Algemeen nr:       050-3137727  

Klantadvies:     050-3171390 

Email:    klantadvies@sksg.nl 

Bereikbaar:  Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur 
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