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Locatiewijzer van SKSG IKC Borgman Ebbinge kinderdagverblijf (KDV), 

peuterspeelzaal (PSZ) en buitenschoolse opvang (BSO). 
 

• Wij zijn een Integraal Kindcentrum 

• Onze babygroepen hebben gespecialiseerde medewerkers 

• Wij benutten de talenten van kinderen en ieder kind heeft zijn eigen ontwikkelplan 

• Groot en gevarieerd activiteitenaanbod 

• Wij zijn voorstander van risicovol spelen en werken kind volgend  

• Buitenspeelterrein met een blauw en groen plein 

• Duurzaamheid staat bij ons voorop 

 

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

een aanvulling op onze Algemene informatie voor BSO-ouders. Deze is te vinden op onze site.  

 

Inleiding  
SKSG IKC Borgman Ebbinge is een integraal kindcentrum (IKC). Dat wil zeggen een zeer nauwe samenwerking 

tussen opvang en onderwijs. In ons integraal kindercentrum (IKC) is een plek voor kinderen tussen 0 en 13 jaar 

dat ondersteunend is aan het werken met kinderen. Het gebouw stimuleert de samenwerking en ontmoeting en 

biedt ook daadwerkelijk de ruimte om van en met elkaar te ontwikkelen. Ons nieuwe gebouw straalt eenheid uit 

en biedt ook tegelijkertijd ruimte aan ieders eigenheid. De ontmoeting tussen alle coaches die betrokken zijn bij 

uw kind, wordt bevorderd door de inrichting van het gebouw. 

In dat verband spreken wij op ons IKC dus ook van ontwikkelpleinen (ruimtes waar kinderen zich maximaal 

kunnen ontplooien) en van ontwikkel-overleggen (momenten waarop we goed naar kinderen kijken en overleggen 

wat zij nodig hebben). 

Er zijn vijf units. De indeling van de units is afhankelijk van het aantal kinderen per unit, maar heeft bij voorkeur 

de volgende indeling: 0-3 jr. (in de plint, met een doorgang naar het hoofdgebouw), 3-6 jaar, 6-8 jaar, 8-10 jaar en 

10-13 jaar. Bij de start in augustus 

2020 wijken we hier iets vanaf vanwege het 

grote aantal jonge kinderen. 

 

Hier zie je een afbeelding van de 

benedenverdieping van het hoofdgebouw. In 

het gebouw zijn de eerste 3 units beneden 

gehuisvest (waarbij het kinderdagverblijf van 

0-3 jaar in de plint zit) en de andere 2 boven. 

Op de units werken we met vaste stam-

groepen. De kinderen starten, eten en 

eindigen hun dag in de vaste stamgroep. 

Daarbuiten kunnen de kinderen uitwijken 

naar de andere ruimtes binnen de units. 
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Elke unit beschikt over 3 ‘afsluitbare’ ruimtes en een ontwikkelplein. De inrichting van deze pleinen is aangepast 

op leeftijd.  

Zo vind je op het ontwikkelplein voor de bovenbouw uitdagende materialen voor techniek en wetenschap. Voor de 

jongere kinderen is er juist een poppenhoek en een bouwhoek. 

 

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. De 

pedagogisch medewerkers op de BSO reageren op de dynamiek van de groep. Hierdoor zal er op de BSO soms 

van de tijden worden afgeweken. Een dagritme biedt kinderen regelmaat en een vertrouwd gevoel. Een voorbeeld 

van een dagritme vindt u in onze algemene informatie. 

Voor de baby’s geldt in dit geval, dat wij ons -ongeveer tot 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. 

 

De groepen 

Ons kindcentrum kent de volgende (stam) groepen;  

• Zonnesteen   0-2 jaar  max 16 kinderen  0621652144 

• Maansteen   0-2 jaar  max 16 kinderen  0616800292 

• Natuursteen   1,5-4 jaar  max 16 kinderen  0621667071 

• Edelsteen   3+   max 16 kinderen  0625422255 

• Vuursteen   4-7/8 jaar benedenverdieping, max 20 per tafelgroep 0625423313 

• Zandsteen  4-7/8 jaar benedenverdieping, max 20 per tafelgroep 0625152233 

• Watersteen   7/8-12 jaar bovenverdieping, max 24 per tafelgroep 0621688268 

   

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.  

Op de peutergroepen werken wij met drie vaste pedagogisch 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. 

Daarnaast is er een teamflexer, die bij vrije dagen, e.d. ingezet wordt. Zij is ook een bekend gezicht voor de 

kinderen. 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 of de wijkflexer.  
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De kinderen kunnen vanuit hun vaste groep uitwijken naar een andere groep om mee te doen aan spel of 

(knutsel-)activiteiten. 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 2e 

stamgroep”.  

Soms maken we uitstapjes, dit kan rondom de locatie zijn of bijvoorbeeld op een crèche uitje ergens verder weg. 

Bij uitstapjes rondom, gaan we met de bolderkar op pad of zorgen we dat de kinderen aan de hand meegaan. 

 

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) 

10 kinderen van 4 t/m 6 jaar  

11 kinderen van 4 t/m 12 jaar 

12 kinderen van 8 t/m 12 jaar 

 

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

en Gezondheid beschreven. 

 

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 BSO bestaat uit verschillende stamgroepen, de jongste groepen max 20 kinderen, de oudste groepen (8+) max 

24 kinderen. De stamgroepen zijn verdeeld over de verschillende ontwikkelpleinen. Beneden zitten de jongste 

kinderen en boven de oudsten. 

We maken hierbij gebruik van tafelgroepen. Hiervoor is hieronder een aparte werkwijze beschreven: 

Op de BSO hebben we verschillende tafelgroepen, die aansluiten bij de leeftijdsgroep op het betreffende 

ontwikkelplein. De tafelgroepen zijn dus ingedeeld op leeftijd.  

Per tafelgroep is er een lijst met de namen van de kinderen die aan de tafel zitten. De lijst is per dag samen 

gesteld zodat je kunt zien welke kinderen er die dag aan de tafel zitten. De lijsten worden door de pedagogisch 

medewerkers bijgehouden en met de kinderen besproken. Elk kind weet bij welke tafel hij/zij zit. Hier wordt alleen 

van afgeweken in bijzondere omstandigheden.   

 

  



 

Status: Definitief 

Goed gekeurd door GGD: 2020 

Eigenaar: Proces- en Kwaliteitsmanager (MvdS)  

Herzien voor: febr 2021 

Kwaliteit Management SKSG  

Pagina: 4 van 6 
 

 

Locatiewijzer KDV + BSO 
 

 

Missie van IKC Borgman Ebbinge 

Op ons IKC staat het kind centraal. Al ons denken en handelen is erop gericht om alle kinderen 

het beste te kunnen geven om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Dat betekent in de 

praktijk dat we goed kijken naar kinderen: ‘waar staan ze en wat hebben ze van ons, als coaches, nodig om 

de volgende stap te kunnen zetten’. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zich geaccepteerd en veilig voelen 

op ons IKC. We zorgen daarom voor een pedagogisch klimaat waarin alle coaches de kinderen op een positieve 

manier benaderen. De sfeer in het IKC kun je omschrijven als: open, met aandacht en vertrouwen. 

Elk kind is welkom op ons IKC (ongeacht afkomst, beperking, godsdienst of levensbeschouwing), zolang wij een 

bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling. 

Om kinderen zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen zorgen we ervoor dat er een aantal voorwaarden aanwezig 

zijn. Op IKC Borgman zijn dat: veiligheid, zelfvertrouwen, autonomie (we noemen dit ook wel eigenaarschap) en 

plezier. Dit zijn onze belangrijkste pijlers. 

 

De BSO bedient exclusief de kinderen van IKC Borgman Ebbinge 

Als de school uit is worden de kinderen door de pedagogisch medewerkers opgevangen. 

Tijdens vakanties is de BSO de gehele dag geopend. De BSO is alle margedagen geopend die aan het begin van 

het schooljaar zijn vastgesteld door de school. 

 

In de vakanties organiseren we vaak extra activiteiten zoals een uitstapje naar de kinderboerderij, de bioscoop, 

het blote voetenpad, etc. Daarom vragen wij ouders de kinderen voor 10.00 uur te brengen en na 17.00 uur op te 

halen. Ook vragen wij uw medewerking bij het tijdig afmelden van de kinderen.  

Tijdens deze uitstapjes of grote activiteiten buiten de deur, zorgen we altijd dat er 1 pedagogisch medewerker 

extra meegaat bovenop het verplichte aantal, zodat deze als vliegende keep kan assisteren. De meeste 

activiteiten die we doen, doen we bewust in 2 leeftijdsgroepen 4-7 jaar en 7+ zodat de groep waarmee we op pad 

gaan niet al te groot wordt, we zorgen hierbij ervoor dat we niet boven de 30 kinderen uit komen. 

 

Openingstijden kindcentrum en Drie uursregeling 
Wij 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 7.00 uur tot 7.30 uur en 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 voor de babygroepen van 12.30 tot 

13.30 uur, voor de peutergroepen en BSO van 13.00-14.00 uur (pauzetijden). Daar buiten om voldoen we aan de 

BKR norm (Beroepskracht Kind Ratio).  

 

  



 

Status: Definitief 

Goed gekeurd door GGD: 2020 

Eigenaar: Proces- en Kwaliteitsmanager (MvdS)  

Herzien voor: febr 2021 

Kwaliteit Management SKSG  

Pagina: 5 van 6 
 

 

Locatiewijzer KDV + BSO 
 

 

Emmi Pikler, Startblokken 

Bij het kinderdagverblijf 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). 

 

OPREIS 

OP REIS staat voor een manier om met kinderen om te gaan. Deze manier van interactie met kinderen 

wordt straks door alle coaches (de leerkrachten én pedagogisch medewerkers bij IKC Borgman) ingezet. 

We hebben de letters van OP REIS in deze volgorde gezet omdat je ze dan goed kan onthouden, maar 

eigenlijk is een andere volgorde in de uitvoering beter. Hieronder in volgorde van belangrijkheid: 

 

Emotionele ondersteuning 

• Er heerst een veilig en vertrouwde omgeving 

• Alle kinderen worden gehoord en gezien 

 

Respect voor eigenheid van kinderen 

• Alle kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo 

• Kinderen maken eigen keuzes en mogen zoveel mogelijk zelf doen 

 

Structuur bieden en grenzen stellen 

• Er is een duidelijkheid en voorspelbaarheid over wat er gaat gebeuren 

• De groepsruimte is overzichtelijk en uitdagend ingericht 

 

Informatie en uitleg geven 

• We benoemen wat er gebeurt of gaat komen 

• Er heerst een veilig groepsklimaat waarin iedereen zijn ‘zegje’ kan doen 

 

Ontwikkelingsstimulering  

• We boren de innerlijke drijfveer van kinderen om te ontwikkelen aan 

• Coaches sluiten aan op waar de aandacht van kinderen op dat moment heen gaat . 

 

Positieve interactie tussen kinderen 

• We begeleiden kinderen in hun omgang met elkaar en de onderlinge relaties, zodat zij leren om bijvoorbeeld 

conflictjes samen op te lossen.  

• Door het creëren van een vertrouwde en veilige omgeving, kunnen de kinderen van elkaar leren en 

samenwerken. 
 

Kortom: 

Al deze interactievaardigheden worden straks door de coaches van IKC Borgman ingezet om de kinderen 

zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen!  
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Actieve BSO 

Onze BSO is een actieve BSO-locatie. De BSO werkt met een activiteitenkalender en gebruikt bij de 

activiteitenplanning de Meervoudige Intelligentie (voor meer informatie zie paragraaf 3.1 in de algemene 

informatie). 

 

Traktatiebeleid 

Jarig zijn is een feestje waard. Bij IKC Borgman zorgen wij dat het een bijzondere feestelijke dag is voor het kind. 

Trakteren is altijd iets wat de kinderen erg leuk vinden om te doen. Ze zijn trots dat ze iets leuks, lekkers of moois 

van thuis mee hebben om uit te delen.  SKSG zet zich in om de kinderen in een gezonde omgeving op te laten 

groeien en daarom hebben we ons traktatiebeleid daar op aangepast. We vinden het belangrijk dat kinderen 

kunnen blijven trakteren maar dan wel op een gezonde traktatie. Op internet zijn vele leuke en gezonde traktaties 

te vinden. Denk daarbij aan: fruit, soepstengels, groente, gedroogd fruit en nog meer gezonds. Sites om op te 

kijken voor ideeën zijn:  

• gezondtrakteren.nl 

• kindertraktatiesgezond.nl  

• google (gezonde traktatie intypen en dan bij afbeeldingen kijken)  

Trakteren is natuurlijk altijd een keuze, het is geen verplichting. Soms zijn er ouders (vooral bij de babygroepen) 

die het nog niet nodig vinden omdat het kind het nog niet bewust mee maakt. Ook zijn er weleens ouders die bij 

het afscheid een cadeautje voor de groep willen geven, in plaats van iets eetbaars. Denk daarbij aan: een boekje, 

spelletje of leerzaam speelgoed. (Wij krijgen liever geen speelgoed met licht en geluid.) 

 

Bereikbaarheid Locatie  

SKSG Ebbinge KDV 

Adres: Boterdiep 7-3, 9712 LH Groningen 

Telefoonnummers: zie groep 

Email: ebbinge@sksg.nl   

 

SKSG Ebbinge BSO 

Adres: Langestraat 10, 9712 LT Groningen 

Telefoonnummers: zie groep 

Email: ebbinge@sksg.nl 

 

Manager Kindcentrum 

Carin Bos Werkdagen: maandag t/m donderdag 

Telefoon:  06 – 49 67 57 65 

Email:  c.bos@sksg.nl,   

 

Contact Service Centrum 

SKSG klantenservice 

Telefoon:  050 – 317 13 90 

Email:   klantadvies@sksg.nl  (Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur) 

Website: www.sksg.nl 

mailto:c.bos@sksg.nl
mailto:klantadvies@sksg.nl
http://www.sksg.nl/

