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Locatiewijzer van SKSG Vuurtoren KDV/PSZ 
 

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

ouders. 

 

Inleiding  

SKSG Vuurtoren biedt kleinschalige Kinderdagopvang en Peuterspeelzaalopvang aan kinderen van allerlei 

nationaliteiten en culturen. De Vuurtoren werkt met de methode van de Vreedzame wijk: samen problemen 

oplossen, respect voor elkaar en voor de omgeving. 

 

Gebouw en ruimtes 

SKSG Vuurtoren is centraal gelegen in de wijk Lewenborg en gevestigd in het Vensterhuis. In het 

Vensterhuis bevindt zich ook peuterspeelzaal ’t Brugwachtertje. Apart onderdeel van dit gebouw is 

zwemschool Aqua Groningen. 

De Vuurtoren heeft 4 groepsruimtes en de natuurlijk ingerichte tuin is vanuit alle groepen via schuifdeuren 

makkelijk te bereiken. 

 

De groepen 

De Vuurtoren kent 4 stamgroepen te weten 

1. Wasberen 0-2 jaar (maximaal 12 kinderen) 

2. Pandaberen 0-2 jaar (maximaal 12 kinderen) 

3. Krokodillenplas 2-4 jaar (maximaal 16 kinderen) 

4. Koalabeertjes 2-4 jaar (maximaal 16 kinderen) 

 

Onze 0-jarigen 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 twee of drie vaste medewerkers doen wij ons best er voor te 

zorgen dat er een, voor de kinderen, bekende medewerker aanwezig is. 

 

Dagritme 

Een min of meer vast dagritme, met afwisseling van actie en rustmomenten, draagt bij aan een veilig en 

vertrouwd gevoel. Het dagritme wordt bepaald door de behoefte aan eten, slapen, actief zijn en weer 

ontspannen. Vanzelfsprekend houden we rekening met de individuele behoefte en autonomie van 

kinderen. 
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Voor de jongste kinderen- tot ongeveer 1 jaar- geldt dat wij ons zo veel mogelijk aanpassen aan het ritme 

wat de baby thuis gewend is. 

 

Eigen stamgroep en Kindercentrum-breed werken 

De kinderen hebben hun eigen stamgroep maar kunnen (en dat geldt m.n. voor de peuters) ook aan 

spelactiviteiten meedoen buiten de stamgroep of op een andere stamgroep. Zo kan een kind zijn wereld 

vergroten en andere kinderen en medewerkers ontmoeten. Op de Vuurtoren staat op gezette tijden de deur 

tussen de twee peutergroepen open: kinderen kunnen spelen of mee-eten op de andere groep maar altijd 

weer terug naar hun eigen groep. Daarnaast zijn er soms gezamenlijke activiteiten of spelen de kinderen in 

de - ook voor spel ingerichte - gang. Andere activiteiten buiten de stamgroep zijn bv. de specifieke VVE 

activiteiten in tutorgroepjes (hiervoor wordt altijd een extra pm ingezet) of een voorleesactiviteit. 

In bijlage 1 vind je de beschrijving van bovenstaande punten, zoals beschreven in “Algemene informatie 

voor ouders”. Je kunt de tekst letterlijk overnemen of enigszins aanpassen aan de locatie specifieke 

situatie.  

 

Vroeg- en Voorschoolse educatie (VVE): spelenderwijs leren  

Op de Vuurtoren wordt gewerkt met het programma Piramide. De voorschoolse educatie richt zich op 

verschillende ontwikkelingsgebieden (sociaal emotioneel, motorisch en cognitief) en kinderen worden 

spelenderwijs in hun ontwikkeling gestimuleerd. Piramide werkt door het jaar heen met verschillende 

thema’s en bij elk thema worden op diverse manieren uitdagende, leuke en leerzame activiteiten 

aangeboden. 

 

Elke peuter die gebruik maakt van onze peuterspeelzaal opvang kan vanaf 2 jaar oud gebruik maken van 

16 uren VVE aanbod. De overheid stelt dat kinderen in de periode vanaf 2.5 jaar tot 4 jaar een aanbod 

moeten kunnen krijgen van 960 uren VVE. Bij SKSG organiseren we dit door wekelijks 16 uren 

peuterspeelzaal opvang aan te bieden gedurende 40 schoolweken in een jaar. Hierdoor ontvangt iedere 

peuter 16 x 60 weken = 960 uren voorschoolse educatie. 

 

De peuterspeelzaal is dagelijks geopend van 8.30 - 12.30 uur en van 13.00 - 17.00 uur. 

 

Traktatiebeleid 

We geven onze kinderen gezonde voeding en volgen hierbij de richtlijnen van het voedingscentrum. 

Wanneer ouders bij verjaardagen willen trakteren vragen we ouders om een gezonde traktatie mee te 

nemen! 

 

Drie-uursregeling en afwijking BKR (beroepskracht-kind-ratio) 

De Kinderopvang kent een beroepskracht-kind-ratio die bepaalt hoeveel medewerkers er worden ingezet op 

een bepaald aantal kinderen van bepaalde leeftijd. Hiervan mag per dag maximaal drie uur worden 

afgeweken. 

Er kan er tussen 8.00-9.00, tussen 12.30-14.00 en tussen 17.00-17.30 worden afgeweken van de BKR. 

Tussen 9.00-12.30 en tussen 14.00-17.00 wordt voldaan aan de BKR. 

 

Oudercommissie 

De oudercommissie vertegenwoordigt de ouders en behartigt hun belangen met betrekking tot de opvang 

van de kinderen. Contact: oc.vuurtoren@sksg.nl. De Oudercommissie zoekt regelmatig nieuwe leden. Bent 

mailto:oc.vuurtoren@sksg.nl
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u geïnteresseerd dan kunt u mailen naar bovenstaand mailadres of contact opnemen met de Manager 

Kindcentrum. Vooral ouders van de Wasberen en Pandaberen zijn van harte welkom! 

 

 

Openingstijden en flexibele opvang 

Vuurtoren is geopend van 7.30 tot 18.00. 

Op De Vuurtoren kunt u flexibele opvang op contract afnemen: de opvang op de gewenste dagen/dagdelen 

is gegarandeerd wanneer deze voor de 15e van de voorgaande maand zijn doorgegeven. 

Via ons digitale ouderportaal kunt u dagen ruilen, kinderen afmelden en een tegoed aan uren opbouwen 

waarmee een aanvraag voor extra opvang gedaan kan worden. 

 

Bereikbaarheid Locatie 
SKSG Vuurtoren     De groepen hebben een eigen telefoonnummer: 

Anker 14a      Wasberen 050-5497221 

9732 HV Groningen     Pandaberen 06-25268089 

050-5494231      Koalabeertjes 050-5494251 

vuurtoren@sksg.nl     Krokodillenplas 050-5494254 

 

Manager kindercentrum  

 

Yolanda Geleynse 

T - 06- 48268420 

E - y.geleynse@sksg.nl 

Bereikbaar op maandag t/m donderdag van 8:30 tot 17:00 uur  

 

Service Centrum 

SKSG Klantadvies 

Heresingel 10 

9711 ES Groningen 

T - 050 – 317 13 90 

E - klantadvies@sksg.nl 

W - www.sksg.nl 

Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur 
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