Locatiewijzer van SKSG KDV Symfonie
Inleiding
SKSG KDV Symfonie biedt kinderdagopvang aan voor kinderen van 0–4 jaar. Er is een prachtige afgeschermde
tuin waar zowel baby’s als oudere kinderen heerlijk kunnen slapen en spelen. Zo wordt respect voor elkaar en
voor de natuur al op jonge leeftijd geoefend. Verder gaan we regelmatig gezellig picknicken of ondernemen we
een andere activiteit rond een speciaal thema (bijvoorbeeld muziek, natuur of koken). We hebben ruime en
lichte groepsruimtes en bevinden ons in een gezellige woonwijk.

De groepen
KDV Symfonie bestaat uit 2 groepen:
Piccolo
0-2 jaar
max. 9 kinderen per dag
Viool
2-4 jaar
max. 16 kinderen per dag

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.
Rond 11.30 uur eten we met de kinderen een broodmaaltijd en krijgen de kinderen (karne)melk. 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.
Rond 15.00 á 15.30 uur krijgen de kinderen nog iets te drinken en te eten. Het is zeer wenselijk dat deze
momenten niet verstoord worden.
Rond 17.00 uur 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.
Verschonen van luiers
Bij kinderen die een luier dragen wordt regelmatig gecontroleerd of ze aan een verschoning toe zijn. Dit gebeurt
op vaste tijden maar ook tussendoor. Als een kind vieze kleren heeft door bijvoorbeeld een "ongelukje" wordt
het kind natuurlijk direct verschoond. We vragen ouders daarom reservekleding voor hun kind mee te nemen. In
geval van nood hebben we op het kindercentrum altijd wat kleding op voorraad.

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 zoals beschreven.
Wanneer ouders structureel of incidenteel een ander dagdeel willen afnemen dan voorheen, kan het voorkomen
dat er op dat moment op de vaste stamgroep van het kind geen plaats is, maar wel op een andere stamgroep.
Wij hebben toestemming van de ouders nodig voor de opvang in een 2e stamgroep. Dit wordt geregeld via het
toestemmingformulier “Opvang in een 2e stamgroep”. Kinderen maken gedurende een week ten hoogste gebruik
van twee stamgroepen.

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
Onze baby’s krijgen ten hoogste twee vaste pedagogisch medewerkers toegewezen. De kinderen van 1 tot 4 jaar
krijgen ten hoogste drie vaste pedagogisch medewerkers toegewezen. Per dag is er tenminste één van deze
pedagogisch medewerkers het grootste gedeelte van de dag werkzaam in de stamgroep van het kind.

Vaste gezichten
Op de groepen proberen we zoveel mogelijk te werken met vaste leidsters. De zogeheten “vaste gezichten”.
Echter kan hier, om diverse redenen, wel eens van afgeweken worden. Te denken valt aan ziekte en/of
calamiteiten. Bij ziekte/afwezigheid van een van de twee vaste gezichten (0-jarigen) handelen wij als volgt:
1. Het tweede vaste gezicht wordt benaderd.
2. De vaste gezichten van de andere Baby-groepen worden benaderd.
3. Overige pedagogisch medewerkers van Symfonie of de Flexpool van SKSG worden benaderd.

Op stap
Vanzelfsprekend gaan we met de kinderen van de peutergroepen ook wel eens “op stap”! Te denken valt aan
een wandelingetje in de buurt of even spelen op het grote plein van school.

Wat bieden wij:
Dagopvang en verlengde opvang.
Voor meer informatie over diverse opvangmogelijkheden verwijzen wij u naar:
https://sksg.nl/wat-bieden-wij/contractvormen/

Openingstijden kindercentrum
Maandag t/m Vrijdag van 7.30 uur tot 18.00 uur.
Indien u gebruik wenst te maken van verlengde opvang, dan is dit in overleg mogelijk tot 18.30 uur.

Startblokken
Op het KDV Symfonie werken wij volgens de VVE methode “Startblokken”.
Startblokken is een educatieve methode voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Het programma
bevordert een brede persoonsontwikkeling bij kinderen van 2 tot 4 jaar.

Startblokken is opgebouwd uit 4 bouwstenen:
• Betrokkenheid
(Hoe betrokken zijn de kinderen bij een activiteit?)
• Betekenis
(Wat zegt het de kinderen, sluit de activiteit aan bij hun leefwereld?)
• Bedoeling
(Wat wil de pedagogisch medewerker bereiken met deze activiteit? Welk aspect van de ontwikkeling
wil de medewerker stimuleren?)
• Bemiddelende rol van de medewerker
(Waar laat ze het kind zelf ontdekken? Waar geeft ze meer sturing?)

Het 4 ogen principe
SKSG zorgt voor zo’n optimaal mogelijke veiligheid op onze kindercentra.
Het 4 ogen- en orenprincipe houdt in: ‘de houder van een kindercentrum organiseert de dagopvang op
zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan
verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassen’.
Hiervoor zijn SKSG-brede maatregelen getroffen. Daarnaast heeft elke locatie haar eigen maatregelen
getroffen.
Op Symfonie zijn er ramen tussen de groepen geplaatst, zitten er ramen in de slaapkamers, worden babyfoons
gebruikt en hangt er een camera op de 0-4 jaar groep. De monitor van de camera hangt op SKSG Doremi. Een
locatie aan de Haydnlaan 2. Vanuit deze locatie ben je binnen 5 minuten op Symfonie.

De 3 uursregeling
Het beroepskracht-kind ratio bepaalt aan de hand van de leeftijd en het aantal kinderen op de groep hoeveel
pedagogisch medewerkers nodig zijn. Bij opvang van meer dan 10 uur per dag mag er maximaal 3 uur worden
afgeweken van het beroepskracht-kind ratio. Voor een buitenschoolse opvang middag geldt maximaal een half
uur. De afwijkende uren voor de locatie zijn als volgt:
Tussen 08.15 uur en 09.00 uur
Tussen 12.30 uur en 14.00 uur
Tussen 16.45 uur en 17.30 uur
Dit betekent dat tussen 9 uur en 12.30 uur en tussen 14.00 uur en 16.45 uur niet wordt afgeweken van de BKR.

Traktatiebeleid
Bij de verjaardagen van de kinderen gaat het om de beleving van de verjaardag. Het kind staat centraal deze
dag. Hier maken wij dan ook graag samen echt een feestje van!
Indien u uw kind wilt laten trakteren, zou u dan rekening willen houden met ons voedingsbeleid en dus een
gezonde traktatie willen meegeven?
Voor onze richtlijnen en leuke inspiratie:
http://www.voedingscentrum.nl/nl/thema-s/trakteren-voor-kinderen-kindertraktaties.aspx
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Oudercommissie
SKSG KDV Symfonie heeft een oudercommissie. De oudercommissie behartigt de belangen met betrekking tot
de opvang van de kinderen en vertegenwoordigt hierin de ouders en verzorgers. Voor contact kunt u hen
mailen via mailadres OC.helpman@sksg.nl.
Bent u geïnteresseerd in een vrijwillige functie binnen de oudercommissie, dan kunt u dit ook laten weten via
dit e-mailadres. De notulen worden op de site van de SKSG gepubliceerd.

Contact Service Centrum
Voor informatie over opvangmogelijkheden, kosten van de opvang en contractwijzigingen kunt u contact
opnemen met onze klantenservice. Deze is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.
Bezoekadres: Heresingel 10, 9711 ES Groningen
Telefoon: 050 – 317 13 90
e-mailadres: klantenservice@sksg.nl

Algemene informatie
Op www.sksg.nl kunt u veel informatie vinden over de kinderopvang die SKSG biedt. U vindt er bijvoorbeeld
algemene informatie, ons pedagogisch beleid, informatie over onze ouderapp, de klachtenregeling en nog veel
meer.
https://sksg.nl/over-sksg/downloads-links/
https://sksg.nl/hoe-werken-wij/
https://sksg.nl/contact/
https://sksg.nl/contact/klachtenprocedure/

Vestigingsadres locatie
SKSG KDV Symfonie
Helperbrink 50
9722 ER Groningen
050-8200981

Manager Kindcentrum locaties Helpman
Chahinda Adham
06 16623328 / c.adham@sksg.nl

