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Uw kind staat centraal
Uw kind staat bij ons centraal. Niet alleen in dit beleidsplan, 

maar ook in beeld. Voor dit pedagogisch beleidsplan hebben 

wij ‘onze’ kinderen gevraagd om in hun spiegelbeeld een 

tekening te maken van wat ze later willen worden. En om 

voor deze spiegel een mooie lijst te ontwerpen. De kinderen 

zijn vervolgens geportretteerd in de spiegel, want ‘het 

mooiste wat je kunt worden, is jezelf’.

Aanspreekvormen
Wanneer we in deze brochure spreken 

over ouders, dan worden daarmee 

uiteraard ook verzorgers bedoeld. 

Waar gesproken wordt over ‘kind’, 

dan kan het natuurlijk ook over

‘kinderen’ gaan.
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Pedagogisch beleid SKSG

Ons pedagogisch beleid: 
een houvast voor u, uw kind 
en onze medewerkers 
Ons pedagogisch beleid beschrijft wat wij 

belangrijk vinden in de dagelijkse omgang met  

uw kind. We geven aan wat we doen en waarom 

we het op die manier doen. Hoe we het doen,  

is vastgelegd in een pedagogisch werkplan.  

Deze werkwijze verschilt per kindercentrum en 

gastouderopvang, dus elke locatie heeft een eigen 

werkplan.

Deze brochure is een verkorte versie van ons 

pedagogisch beleid, bedoeld om u snel een beeld 

te geven van wat wij belangrijk vinden bij de 

opvang van uw kind.

Ieder kind is welkom
Uw kind is van harte welkom bij SKSG. Net als 

ieder ander kind. Wij doen er alles aan om dit te 

laten merken. Wij leren kinderen al op zeer jonge 

leeftijd omgaan met de diversiteit in onze 

samenleving. Respect hebben voor elkaar en voor 

elkaars eigenaardigheden hoort daarbij. 

Alle kinderen zijn welkom, dus ook kinderen met 

een verstandelijke of lichamelijke beperking. 

Tegelijkertijd vraagt de begeleiding van een kind 

dat extra zorg en aandacht nodig heeft soms om 

een specifieke deskundigheid die wij niet kunnen 

bieden. In die gevallen zoeken we samen met 

ouders en pedagogisch specialisten naar 

oplossingen zodat het kind zo lang mogelijk en zo 

plezierig mogelijk opgevangen kan blijven binnen 

onze organisatie.
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Wij hechten waarde aan hoge, constante kwaliteit. Onze kwaliteitsnormen 

hebben we vastgelegd in ons ‘Convenant Kwaliteit’. Bovendien zij we sinds 2001 

een ISO/HKZ-gecertificeerde instelling (met uitzondering van een aantal kleine 

peuterspeelzalen). Dit betekent dat de kwaliteit van de organisatie jaarlijks door 

een externe organisatie getoetst wordt.

Uw kind in vertrouwde handen
Wij zien het als een voorrecht om met u te mogen delen in de opvoeding 

van uw kind. Het is een vertrouwen dat we niet willen beschamen: uw kind 

is bij ons in vertrouwde handen. Wij bieden het hiervoor een plezierige en 

veilige plek: bij een gastouder, bij een kinderdagopvang, in de 

buitenschoolse opvang en bij een peuterspeelzaal. Veelvormig, maar altijd 

met hart voor uw kind. Onze pedagogisch medewerkers laten dat – dankzij 

hun instelling, opleiding en gedeelde opvoedkundige waarden– 

voortdurend in hun gedrag tot uiting komen. 
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Wij vinden dat uw kind zelfbewust, vol zelfvertrouwen en zelfstandig zijn of  

haar weg moet kunnen kiezen. Wij helpen het kind daarbij om talenten en 

mogelijkheden te leren kennen en gebruiken. Dit alles met respect voor anderen,  

voor de (leef)omgeving én voor zichzelf. Daarom zeggen we ook:

 ‘het mooiste wat je kunt worden, is jezelf.’ 

Onze pedagogische doelstellingen
Onze pedagogische doelstellingen zijn geënt op de wettelijke onderwijsdoelen  

zoals deze in de wet kinderopvang genoemd zijn. Zie kader.

• Sociale veiligheid

• Persoonlijke competentieontwikkeling

• Sociale competentieontwikkeling

• Normen en waardenoverdracht

Onze missie

Visie op kinderen
en kinderopvang

Wij willen professionele  

kinderopvang in de stad Groningen  

en de regio waarborgen. Dat doen wij  

door vanuit een maatschappelijke taak  

veilige, verantwoorde en veelvormige  

opvang te bieden, met deskundige 

en gemotiveerde medewerkers.
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Wij stimuleren de Ontwikkeling van uw kind
Sterre van bijna twee schuift aan tafel waar een aantal 3 jarigen zitten te kleuren.  

Sterre bemachtigt een aantal potloden en het emmertje waarin ze horen. Ze doet de 

potloden 1 voor 1 in de emmer. Later haalt ze 1 voor 1 de potloden er weer uit. Een 

van de potloden rolt op de grond. Dit is leuk. Sterre geeft de potloden een zetje en 

ze rollen op de grond. Carolien, de pedagogisch medewerker, herkent het spel van 

Sterre en geeft haar blokjes om in de emmer te doen. Sterre doet een voor een de 

blokjes ìn de emmer en haalt ze er een voor een weer uit. Het klinkt wel anders 

dan toen ze de potloden in de emmer deed. Nu de blokjes van tafel rollen, maar 

dat gaat niet. Blokjes rollen niet, die moet je van tafel gooien.

Wij begeleiden de sociale interacties tussen 

kinderen (positieve interacties bevorderen)
Kinderen spelen naar mate ze ouder worden graag met elkaar, doen elkaar na en 

helpen elkaar. Spelenderwijs leren ze materialen kennen, zichzelf en de sociale 

omgeving. Door op de grond te zitten is de pedagogisch medewerker 

nabij en makkelijk te vinden voor de kinderen. Op deze manier kan 

er sensitief gereageerd worden op de positieve interacties tussen 

kinderen. Deze interacties zitten in de kleinste momenten: ‘Kijk 

eens naar de foto’s op de muur, welke kindjes zijn er vandaag? 

Of: Maud, vraag maar of Joep ook zin heeft in fruit.’ 

Marjon, de pedagogisch medewerker, ziet van een afstandje 

dat Thomas en Bram nieuwsgierig naar elkaar kijken, 

maar lijken niet zo goed te weten hoe ze contact moeten 

maken. Marjon weet dat de jongens het allebei leuk 

vinden om met een bal te spelen. Marjon rolt een bal 

over de grond en zegt: ‘Bram, pak de bal maar hoor. 

Thomas, vraag maar of Bram de bal naar jou rolt’. De 

pedagogisch medewerker heeft oog voor interactie 

tussen kinderen en verbindt kinderen met elkaar. 

Dit resulteert er in dat wij uw kind stimuleren om zich op alle gebieden te ontwikkelen. 

Dit gebeurt vanuit zes pedagogische doelstellingen: 

“Wij gaan OP REIS met de kinderen.”
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Wij respecteren de autonomie van uw kind
Pedro is 9 jaar en gaat dinsdag en donderdag naar de BSO. Hij kan en mag al alleen van school naar de BSO 

fietsen. Hij heeft eerst uitgebreid geoefend, eerst moest hij allerlei vragen beantwoorden, die op papier 

stonden. Daarna ging hij met een pedagogisch medewerker de route lopen en uitgebreid, alles wat op hun pad 

kwam, bespreken. Vervolgens ging Pedro samen met de pedagogisch medewerker een stukje fietsen. De route 

werd steeds uitgebreider en het oefenen ging net zolang totdat de pedagogisch medewerker, Pedro zelf en 

natuurlijk de vader en moeder van Pedro vonden dat het goed ging. Uiteindelijk moest hij het helemaal alleen 

fietsen met de pedagogisch medewerker achter zich aan. Hij kan het nu zelf en vindt het fijn om alleen naar de 

BSO te fietsen. Hij voelt zich groot en is trots, hij is een onderdeel van de wereld. Hij weet ook dat hij zich aan 

de regels moet houden anders is het direct afgelopen. Hij heeft nu de volgende wens: alleen op de fiets naar de 

skatebaan. Dat wordt weer oefenen en oefenen en oefenen. 

Wij ondersteunen uw kind emotioneel 
Ruben wil zwaaien naar mama. We vragen waar hij zwaaien wil. Dit mogen de kinderen namelijk zelf 

beslissen. Ruben roept enthousiast: “Ik wil in de hal zwaaien, alleen!” Dit mag en zo staat Ruben heel stoer 

alleen voor het grote zwaairaam in de hal. Na een kusje en een knuffel loopt mama naar buiten.  

Het zwaairitueel is echter nog niet afgelopen, maar begint nu pas. Aan de buitenkant van het raam staat  

mama te blazen. In condens komt de tekening te voorschijn. Door het raam heen wordt door de kinderen  

van alles geroepen. Alles komt voorbij van ridders en kastelen tot haaien en hartjes. Een leuke uitdaging voor 

papa’s en mama’s! Het is mama eindelijk gelukt om tot tevredenheid van Ruben (en de pedagogisch 

medewerkers die van een afstandje stiekem van alles naar Ruben staan te fluisteren) de goede tekening 

gemaakt te hebben. Nu kan zij rustig naar haar werk gaan. 

Wij zeggen wat we doen en benoemen wat we zien (informatie)
Esther, de pedagogisch medewerker,  vertelt aan Ricardo dat hij een schone luier om moet krijgen en vraagt of 

hij mee gaat naar de aankleedtafel. Esther wacht even geduldig, zodat Ricardo de tijd krijgt de boodschap te 

begrijpen. Even later gaat Ricardo aan de hand mee van Esther. Bij de aankleedtafel zegt ze: “Loop maar naar 

boven op het trappetje naar het aankleedkussen”. Terwijl Ricardo bovenaan het trappetje op het aankleedtafel 

probeert te komen, helpt de Esther hem door hem wat te ondersteunen. Tegelijkertijd zegt ze: “Ik help je even 

hoor, ik pak even je armen vast”. Zo helpt ze Ricardo met het liggen op het aankleed kussen. Ze vertelt dat ze 

de broek en de luier af doet. Ze vertelt ook dat ze zijn billen even gaat wassen en voordat ze dat gaat doen laat 

ze de washand zien aan Ricardo. Ricardo voelt aan de washand. Esther zegt nog: “Lekker warm hè” en ze mag 

verder gaan met verschonen.   

Wij bieden uw kind structuur en continuïteit en stellen 

grenzen 
Op de 0-4 groep zijn de kinderen heerlijk aan het spelen. Wanneer het tijd is om te gaan eten kondigt de 

pedagogisch medewerker dit aan en vraagt de kinderen haar te helpen. Ze begeleidt de kinderen door te 

noemen waar het speelgoed naartoe mag, helpt met tillen van zwaar materiaal en geeft veel complimenten 

wanneer al het speelgoed weer in de kasten is opgeruimd.
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Wij bouwen mee aan herinneringen 

Kinderen herinneren zich soms de kleinste dingen. Zo is het bij kindercentrum Klavertje 6 elk jaar weer feest als er met  

elkaar op de groep appelmoes gemaakt wordt van de appels uit de eigen appelboom. Wij zoeken de leuke dingen voor uw kind 

daarom niet alleen in het grote en speciale, maar ook in het kleine en onopvallende. Want dat is vaak al heel bijzonder. 

De ontwikkeling van uw kind 
Wij bieden uw kind een veilige en vertrouwde omgeving. Want daarin  

kan het zich optimaal ontwikkelen. Binnen deze vertrouwde basis hebben 

we aandacht voor de individuele verschillen tussen kinderen. Verloopt de 

ontwikkeling van uw kind opvallend anders dan bij anderen, dan spelen 

 wij hierop zo snel mogelijk in. Daarmee willen we voorkomen dat de 

ontwikkeling stagneert of dat uw kind niet krijgt wat het nodig heeft.
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Zelfbewust, vol zelfvertrouwen en zelfstandig je weg kunnen kiezen. Een spannende 

zoektocht in het opgroeien. Wij willen uw kind daarbij zo goed mogelijk stimuleren 

en zoveel mogelijk uitdagen. We gaan daarom risico’s niet per se uit de weg, maar 

hebben uiteraard volop aandacht voor de veiligheid. We willen een plezierige 

omgeving bieden waarin uw kind zich lekker in z’n vel voelt.

Veiligheid
Met herkenbare ritmes, duidelijke regels en vaste rituelen geven we uw kind  

houvast en continuïteit. Onze pedagogisch medewerkers of gastouders kennen  

uw kind en weten wat het nodig heeft. Het spelmateriaal, de ruimte en de inrichting 

(zowel binnen als buiten) voldoen aan alle veiligheidseisen. Dit alles zorgt ervoor  

dat uw kind zich veilig, vertrouwd en op het gemak kan voelen. Vanuit deze zekerheid 

kan het zich optimaal ontwikkelen en spelenderwijs de eigen grenzen ontdekken – 

zowel geestelijk als lichamelijk.

We bieden uw kind uitdaging en spanning door hem of haar het hele kindercentrum 

en de buitenspeelruimte te laten ontdekken en gebruiken. Maar ook via (spel)

materiaal dat uitnodigt tot verkenning, ontdekking en creatieve ontwikkeling. 

Veelvormig
De opvang die wij bieden kent vele vormen. Voorschoolse opvang, kinderdagopvang, 

peuterspeelzaal, tussen de middag opvang en buitenschoolse opvang. Ook bieden  

wij gastouderopvang en verzorgen wij in elke wijk van Groningen de naschoolse 

activiteiten. De opvang vindt plaats in verschillende leeftijdsgroepen, aangepast  

aan de mogelijkheden van de locatie. Zo zijn er babygroepen voor de allerjongsten,  

0-4 groepen waar broertjes en zusjes bij elkaar in de groep opgevangen kunnen 

worden en waar ‘kleintjes leren van de groten en de groten leren zorgen voor de 

kleintjes’. Peutergroepen voor 2-4 jarigen en juniorgroepen voor 3-6 jarigen. Op onze 

Preschool (3 jarigen) en Daycare (0 tot 4 jarigen) wordt er met de kinderen Engels 

gepraat. BSO groepen voor kleuters en 8+ kinderen, maar ook BSO groepen waar het 

accent op sport of natuur ligt. 

Verantwoord - Leren omgaan met risico’s
Een boodschap doen bij de winkel op de hoek of deelnemen aan het verkeer… 

Kinderen leren al vroeg om zelfstandig te zijn en zich verantwoordelijk te voelen voor 

het eigen handelen. Dat kunnen ze ook prima, mits ze daarbij goed worden begeleid. 

Dat geldt bij u thuis en dat geldt ook bij ons. We praten met uw kind over eventuele 

risico’s en over grote en kleinere gevaren. We leren het om zich bewust te worden van 

de risico’s die het kan tegenkomen en hoe het daarmee om kan gaan. We vermijden 

risico’s dus niet per definitie, maar maken hierover wel goede afspraken met uw kind 

en u. En natuurlijk zorgen we ervoor dat de veiligheid en gezondheid van uw kind zo 

goed mogelijk wordt gewaarborgd.

Uitgangspunten 
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Praktijkvoorbeeld: De uitdaging van de heuvel 

In de tuin van een van onze kindercentra is een heuvel met een trap van 

autobanden; een leuke uitdaging voor jong en oud! Want wat is er voor een 

kleine dreumes nu spannender om die voor hem enorme heuvel te beklimmen 

via de zijkant of via de autobanden? Voor de grote peuters is er niets leukers dan 

met een autootje van de heuvel af te crossen met de benen in de lucht… Jihoe! 

En dan op tijd afremmen om de dreumesen te ontwijken. En in de winter? Dan 

worden de autootjes vervangen door sleeën of vuilniszakken, want die gaan ook 

hard van de heuvel af. Plezier voor jong en oud: van dreumes tot BSO-kind…
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‘Wat we laten 

zien, maakt meer 

indruk dan wat 

we zeggen.’

Wij bieden kinderopvang in de kindercentra, peuterspeelzalen en – kleinschaliger – bij 

gastouders. De opvoeding en begeleiding van uw kind kan dus naar wens plaatsvinden in 

kleine of grotere groepen.

We maken bewust gebruik van kinderopvang in groepen, want kinderen ontmoeten elkaar 

in hun spel en bij dagelijkse activiteiten. Hierdoor leren ze spelenderwijs ontdekken hoe 

zij met elkaar horen om te gaan en ervaren ze welke waarden en normen belangrijk zijn. 

In het contact met andere kinderen en pedagogisch medewerkers leert het niet alleen de 

ander, maar ook zichzelf beter kennen. Er is daarom veel aandacht voor een structureel 

aanbod van (groeps)activiteiten bij zowel BSO als KDV.

Vanzelfsprekend kijken en luisteren wij goed naar uw kind, geven we grenzen aan en 

bieden we ontwikkelingsmogelijkheden. Zo nodig nemen wij actie, grijpen we in of sturen 

we bij. Daarmee bieden we kaders en structuur. We voeden dus op door bewust te 

handelen. Daarbij voeren vreugde en plezier de boventoon. 

Binnen onze opvoeding en begeleiding besteden we extra aandacht aan de 

taalontwikkeling en de taalstimulering van uw kind.

Kinderopvang is een vak
Wie zich bezighoudt met kinderen en hun opvoeding, houdt zich ook bezig met de  

toekomst van de samenleving. Deze verantwoordelijkheid moet je niet alleen willen,  

maar ook kunnen nemen. Wij zijn deskundig, hebben ideeën over de ontwikkeling van 

kinderen en de rol die we als volwassenen in de omgeving van kinderen vervullen.  

Onze medewerkers zijn specifiek geschoold in de opvoeding en begeleiding van  

kinderen. Het zijn pedagogische professionals. 

Samenwerking en organisatie in de groep
Onze locatiemanagers en pedagogisch medewerkers zijn als team verantwoordelijk 

voor het hele kindercentrum; de pedagogisch medewerkers en hun naaste collega’s 

zijn daarbij voor hun eigen groep verantwoordelijk. Dit vraagt om teamwork. Onze 

pedagogisch medewerkers steunen elkaar en maken goede afspraken over de 

taakverdeling. Ze overleggen dagelijks, waarbij ze elkaar aanvullen en inspireren.

Opvoeding en  
begeleiding van kinderen
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De pedagogisch 

medewerkers
Onze pedagogisch medewerkers proberen een 

warme, vertrouwde band met uw kind en de 

andere kinderen in de groep op te bouwen.  

Met respect, een positief contact, goede communicatie 

en betrokkenheid bij ieder kind. De pedagogisch 

medewerkers scheppen de rand voorwaarden voor 

leren, spelen en ontwikkelen. Ze ziet de kansen 

voor spel, leren en contact die zich spontaan 

voordoen. Ze creëert kansen door activiteiten  

aan te bieden.

Video interactie ondersteuning

De pedagogisch medewerkers krijgen ondersteuning 

van een Video Interactie Ondersteuner (VIO) die 

hun door middel van op de groep gemaakte 

video beelden begeleidt. Dit houdt in dat de 

communicatie tussen pedagogisch medewerker  

en kind en tussen kinderen (en de reactie van de 

pedagogisch medewerker hierop) op video wordt 

vastgelegd en met de betrokken pedagogisch 

medewerkers wordt nabesproken. De pedagogisch 

medewerkers ontwikkelen hierdoor hun interactie-

vaardigheden in het dagelijkse contact met de 

kinderen. 

Kindercentrumbreed werken
Wij werken zoveel mogelijk kindercentrumbreed. 

Deze pedagogische manier van werken is 

afgestemd op de ontwikkelingsbehoeften van uw 

kind en de andere kinderen. De deuren van de 

groepen zetten we letterlijk en figuurlijk open om 

kinderen de ruimte te geven om hun eigen 

ontwikkeling mee vorm te geven. Kinderen zijn 

vaak ook welkom om mee te doen aan activiteiten 

die niet op hun eigen groep plaatsvinden. 

Activiteiten zijn voor grote en kleine groepen, voor 

een bepaalde leeftijdscategorie of voor iedereen 

die maar mee wil doen.
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Wij gaan uit van meerdere pedagogische werkwijzen. Zo zijn er kindercentra die 

geïnspireerd zijn door de visie van Reggio Emilia en is er een antroposofisch 

kinder centrum. Meerdere kindercentra zijn bezig met natuureducatie, sport en 

cultuur.  

Op veel babygroepen werken we volgens de visie van Emmi Pikler. Hierin staan 

de competenties en de mogelijkheden van de baby centraal. Vrij bewegen en 

spelen worden afgewisseld met momenten voor verzorging en interactie. Door 

goed te kijken en te luisteren proberen we elke baby goed te leren kennen en 

zijn individuele behoeften te zien. We werken ook met Voor- en Vroegschoolse 

Educatie, Voorlees coaches, Meervoudige Intelligentie, Tijd voor Ontspanning en 

Plezier. Hieronder worden deze begrippen nader toegelicht.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Op groepen met kinderen tussen twee en zes jaar maken we gebruik van 

programma’s op het gebied van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).  

We hebben hierbij gekozen voor de methodes Startblokken en Piramide  

(zie www.sksg.nl). Welke methode gebruikt wordt, is afhankelijk van de kinderen 

in de groep. Daarnaast bieden we VVE-programma’s die wijkgerelateerd zijn.  

Als er in een bepaalde wijk, Vensterschool of aangesloten school al gewerkt 

wordt met een specifiek VVE programma; zal SKSG samen met de school 

afstemmen met welk programma er gewerkt gaat worden. VVE- programma’s 

bieden handvatten om te zorgen dat alle ontwikkelingsgebieden goed aan bod 

komen zodat jonge kinderen zich op een speelse manier optimaal kunnen 

ontwikkelen. De kindvolgsystemen (observaties) die bij de VVE-programma’s 

horen, helpen pedagogisch medewerkers om hun aanbod beter op het 

ontwikkelingsniveau van de kinderen af te kunnen stemmen. Ook een deel van 

onze gastouders zijn geschoold in een VVE-programma speciaal voor gastouders.

Voorleescoach
Voorlezen en zelf lezen vinden we belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. 

Elke locatie heeft daarom een voorleescoach. Zij zorgt ervoor dat er steeds boeken, 

passend bij een thema, aanwezig zijn en dat er een standaard aanbod is waarin 

vele verschillende onderwerpen aan de orde komen. (Van boeken over “kleuren” 

tot “de geboorte van een broertje of zusje”.) Zij stimuleert collega’s hierdoor om 

voor te lezen. Op elke groep is een knus hoekje aanwezig waar kinderen rustig 

voorgelezen kunnen worden of zelf kunnen lezen.

Meervoudige intelligentie (MI)
Op de buitenschoolse opvang werken we met de theorie van de Meervoudige 

Intelligentie (MI). Deze theorie gaat uit van acht intelligenties: woordknap, 

rekenknap, beeldknap, muziekknap, beweegknap, natuurknap, mensknap en 

zelfknap. Vaak ontwikkelt een kind zich in een aantal van deze intelligenties 

sterker dan in de andere. Kinderen kunnen dus op verschillende manieren ‘knap’ 

zijn. Vanuit Meervoudige Intelligentie vragen wij niet: “Hoe knap ben jij?” maar 

“Hoe ben jij knap?”. Wij houden hiermee rekening in ons aanbod van activiteiten.

Pedagogische 
werkwijze

Wij staan met onze kinderopvang midden  

in de multiculturele samenleving. Logisch 

dus dat we binnen onze kinderopvang  

een afspiegeling van deze samenleving 

tegen komen. Wij vinden het belangrijk 

overeenkomsten te benadrukken en 

verschillen te respecteren en als verrijking  

te ervaren.  

 

Wij spelen voor alle schoolkinderen in  

alle wijken van Groningen een belangrijke 

coördinerende en stimulerende rol op het 

gebied van naschoolse activiteiten en 

besteding van vrije tijd. Dat doen wij 

natuurlijk niet alleen, maar in samen  werking 

met vele andere partijen. Zo werken wij 

samen met (Venster)scholen, peuterspeel-

zalen, consultatiebureaus, wijkcentra,  

musea, scouting, sportverenigingen  

en theaters.

De samenwerking met de  

omgeving en  

(Venster)scholen
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Wij willen op de beste manier omgaan met uw wensen voor 

uw kind. Daarom is een goede samenwerking en regelmatige 

informatie-uitwisseling tussen het kindercentrum van uw 

kind en u heel belangrijk. Alles is bespreekbaar en binnen de 

kaders van ons pedagogisch beleid en het groepswerk is ook 

heel veel mogelijk. Goed contact, respect, wederzijds 

adviseren en informeren vormen de basis voor een goede 

afstemming tussen de opvoeding thuis en de opvoeding in de 

groep.

Vaak spreken we in het overleg over hele praktische zaken, 

zoals slaap-, eet- en spelgewoontes en manieren om te 

troosten. Wanneer wij weten hoe u hiermee omgaat, dan 

kunnen onze pedagogisch medewerkers hiermee rekening 

houden. Belangrijke overlegmomenten zijn voor ons de 

eerste rondleiding, de intake en het wennen, het halen en 

brengen en de oudergesprekken. Samen met onze 

pedagogische kennis en ervaring vormt het overleg met u de 

basis voor goede kinderopvang. Naarmate uw kind ouder 

wordt en groeit in zelfstandigheid, neemt de intensiteit van 

het contact wat af. 

Vanuit onze pedagogische kennis en ervaring bieden wij  

ook opvoedadvies. Tijdens koffieochtenden kunt u samen 

met andere ouders en een pedagoog opvoedkundige vragen 

en thema’s op een praktische en professionele manier 

bespreken. Ook een gratis eerste adviesgesprek behoort tot  

de mogelijkheden. Wij kunnen ook bij u thuis komen.  

Na een observatie in de thuissituatie adviseren wij u rond  

de ontwikkeling en opvoeding van uw kind(eren). Verder  

zijn er regelmatig cursussen voor ouders.

Bij SKSG werken we met een VVE programma voor kinderen 

(Startblokken of Piramide), daarnaast wordt er op een aantal 

locaties ook een programma voor ouders aangeboden. Deze 

bijeenkomsten zijn bedoeld voor de ouders van kinderen van 

2,5 tot 4 jaar, die een extra stimulans in hun ontwikkeling 

goed kunnen gebruiken. Er worden dan 6 x per jaar ouder-

bijeenkomsten georganiseerd, waarbij een pedagogisch 

medewerker ouders uitleg geeft over welke activiteiten de 

ouders samen met hun kind thuis kunnen doen. Vaak zijn  

dat activiteiten passend bij het thema, welke op dat moment 

ook op de groep aan de orde is. Ouders krijgen ook boekjes of 

materialen die bij thema passen. Door het doen van 

soortgelijke activiteiten op het kinderdagverblijf en thuis 

wordt de ontwikkeling van de kinderen extra gestimuleerd.

Op elke locatie van SKSG worden regelmatig koffieochtenden 

aan de hand van een pedagogisch thema gehouden voor alle 

ouders die geïnteresseerd zijn.

Naast de verantwoordelijkheid voor uw eigen kind heeft u in 

de kinderopvang ook wettelijke rechten op beleidsniveau die 

zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang. Zo is het voor ons 

een wettelijke verplichting om een oudercommissie aan te 

stellen. Een verplichting waaraan we overigens graag gehoor 

geven, want ook wij vinden het heel belangrijk dat ‘onze’ 

ouders gehoord worden. Vandaar dat we het van groot belang 

vinden dat elk kindercentrum een eigen oudercommissie 

heeft. In deze oudercommissies kunt u samen met andere 

ouders op beleidsniveau meepraten en ons adviseren.
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Heresingel 10, 9711 ES Groningen T 050 317 13 90  

E klantadvies@sksg.nl I www.sksg.nl

Uw kind in vertrouwde handen

twitter.com/OverSKSG facebook.com/OverSKSG


