
Locatiewijzer van Kameleon 

en unieke punten voor kinderdagverblijf 

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

 

Inleiding 

SKSG Kameleon is gehuisvest in een nieuw modern gebouw in de groenste wijk van de gemeente 
Groningen: Beijum! Het biedt verschillende opvangvormen (kinderdagopvang, peuterspeelzaal, en 
buitenschoolse opvang) voor kinderen tussen de 0 en 13 jaar. Hierdoor is er een goede doorgaande 
lijn en kunnen kinderen in een vertrouwde omgeving blijven. SKSG Kameleon beschikt over vier 
mooie lichte groepsruimtes en één grote centrale ruimte. De centrale ruimte biedt een uitdagende 
speel-leeromgeving voor peuters en BSO kinderen met een prachtige keuken in het midden en 
verschillende speelhoeken die zijn aangepast op leeftijd. Zo is er voor de peuters een poppenhoek en 
is er voor de oudere BSO kinderen een hoek met uitdagende materialen voor wetenschap en 
techniek. Zelfs de keuken is opgebouwd in verschillende hoogtes voor de verschillende leeftijden. Bij 
SKSG Kameleon worden kinderen uitgedaagd om zich in hun eigen tempo maximaal te ontplooien. 

 

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.  

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. Tussen al deze momenten door is er ruimschoots tijd voor allerlei activiteiten, 
zoals verschillende ontwikkelingsgerichte activiteiten van Startblokken en het vrije spel.   

Voor de baby’s geldt dat wij ons -ongeveer tot 1 jaar- volledig 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. Ook kan de thuis afgekolfde borstvoeding in een flesje worden meegeven. 
 

De groepen 

SKSG Kameleon bestaat uit de volgende KDV groepen: 

• Kameleon    0 tot 4 jaar    maximaal 14 kinderen  

Wij werken kindercentrum-breed en vangen de kinderen in maximaal twee stamgroepen op. De 
kinderen kunnen vanuit hun vaste groep uitwijken naar een andere groep om mee te doen aan spel 
of (knutsel-)activiteiten. Zij kunnen hierbij altijd terug naar hun eigen groep als ze niet meer mee 
willen doen. Soms maken we uitstapjes rondom de locatie en soms verlaten kinderen de groep i.v.m. 
kindercentrum-brede activiteiten zoals bijvoorbeeld een activiteit rond 5 december. Ook bij deze 
activiteiten houden wij ons aan de wettelijk regels m.b.t. beroepskracht-kindratio. 



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  
basisgroep.  Dit wordt geregeld via het toestemmingformulier “Opvang in een 2e basisgroep”. 
Kinderen maken gedurende een week ten hoogste gebruik van twee basisgroepen 

 

Beroepskracht-kindratio  

Het aantal medewerkers dat op de groep werkt, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun 
leeftijd. We werken volgens het wettelijk vastgestelde beroepskracht-kindratio, 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 4 jaar 
 
Onze baby’s krijgen ten hoogste twee vaste pedagogische medewerkers toegewezen. Wanneer er 
meer dan twee pedagogische medewerkers nodig zijn op de groep, zijn er drie vaste medewerkers.  
Op de peutergroepen werken wij met drie vaste pedagogische medewerkers, die met elkaar de 
diensten in de week delen. Per dag is er tenminste één van deze pedagogisch medewerkers het 
grootste gedeelte van de dag werkzaam in de stamgroep van het kind. Bij afwezigheid van één van 
de vaste medewerkers doen wij ons uiterste best om ervoor 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. Daarnaast zijn er wijkflexers voor de wijk Beijum, waar SKSG Kameleon onder valt, die op 
deze momenten ingezet kunnen worden. Ook zij zijn een bekend gezicht voor de kinderen.  
 

Openingstijden en drie uursregeling  

Wij zijn geopend van 7.30 tot 18.00 uur. Ook bieden wij de mogelijkheid tot flexibele opvang.             
Op een dag mag er drie uur worden afgeweken van het beroepskracht-kindratio. Bij SKSG Kameleon 
kan er worden afgeweken tussen 07:00 - 08:00, tussen 13:00 - 14:00 en tussen 17:00 - 18:00. Daar 
buiten om voldoen we aan de wettelijke regels m.b.t. beroepskracht-kindratio. 

 

Emmi Pikler en Startblokken  

Bij SKSG Kameleon werken wij op de babygroepen volgens de visie van Emmi Pikler (voor meer 
informatie zie paragraaf 3.1 in de algemene informatie). Daarnaast werken de peutergroepen met 
het VVE-programma Startblokken (voor meer informatie zie paragraaf 3.2 in de algemene 
informatie).  

 

960 uren VVE 

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. Bij KDV Kameleon wordt VVE 

aangeboden tussen 8:30 en 17:00 uur. Er zijn dan voldoende geschoolde medewerkers aanwezig. 



Traktatiebeleid  

Wij bieden gezonde voeding aan. Ook tijdens het vieren van verjaardagen, geboorte, of feesten op de 
locatie willen we ons houden aan het voedingsbeleid. We vragen ouders dan ook om op gezonde 
traktaties te trakteren. Voor eventuele tips op dit gebied kunnen zij met de pedagogisch medewerker 
overleggen. 

 

Oudercommissie 

SKSG Kameleon 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 kun je mailen naar: oc.kameleon@sksg.nl. Ben je geïnteresseerd in een vrijwillige functie 
binnen de oudercommissie, dan kun je dit laten weten via dit e-mailadres. 

 

Bereikbaarheid 
SKSG Kameleon 
Onnemaheerd 6-1 
9736 AM Groningen 
Telefoonnummer: 050  
Email: kameleon@sksg.nl 
 
Manager Kindcentrum 
Marjolijn Nip 
Telefoonnummer: 06 4964 1680 
E-mail: m.nip@sksg.nl 
Bereikbaar van maandag t/m donderdag 
                                                                             
SKSG Service Centrum 
Heresingel 10 
9711 ES Groningen 
Telefoonnummer: 050 313 7727 
Website: www.sksg.nl  
E-mail: klantadvies@sksg.nl  
Bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:00 
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