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Vormen van opvang:  
 
Buitenschoolse opvang   
Inhoudelijke informatie over de verkorte kinderopvanggroepen met VVE kunt u terugvinden in het 
pedagogisch beleidsplan BSO 
 
Verkorte Kinderopvang VVE (hierna genoemd als VKV)  
 
Groepen en openingstijden: 
Kinderen vanaf 2,5 jaar kunnen 2 dagdelen gebruik maken van de VKV of als ze door het 
consultatiebureau een verwijzing krijgen dan kunnen ze 5 dagdelen gebruik maken van de VKV. Als 
de kinderen 4 jaar worden zullen zij naar de basisschool gaan. 
De combinatie dagen zijn: maandagochtend en donderdagochtend of dinsdagochtend en 
vrijdagochtend. Woensdagochtend is het 5e dagdeel voor de VVE kinderen. 
De openingstijden zijn van  maandag t/m vrijdag  08.30 - 11.45 uur. 
 
Op de VKV zijn er 16 kinderen met 2 pedagogisch medewerkers geschoold in een VVE methodiek 
Startblokken en KIJK!. 
 
Samenwerking met de basisschool: 
VKV Violier is gevestigd in basisschool de Violier. KomKids heeft een gezamenlijke visie en missie met 
OBS de Violier ontwikkeld. Wij zijn sindsdien een brede school waarin wij samen zorgen voor de 
opvang en scholing van de kinderen van OBS de Violier. 
Wij hebben regelmatig overleg met de directie en de onderbouw van OBS de Violier om lopende 
zaken te bespreken.  
 
Maaltijden: 
Op VKV Violier eten we volgens de schijf van vijf. Tijdens de ochtend groep is er een eetmoment 
gepland. Tijdens dit eetmoment bieden wij de kinderen fruit en water/lichte siroop aan. Soms wijken 
wij van ons voedingsbeleid af, op bijzondere momenten zoals kerst en sinterklaas of bij activiteiten.  
 
Werkwijze: 
VKV Violier werkt met de methode Startblokken de activiteiten, de ruimte en stimulering van de 
ontwikkeling worden dan ook uitgevoerd volgens de methode Startblokken. 
 
Wij vinden het belangrijk dat de nadruk ligt op wat kinderen kunnen en zijn en niet op wat ze nog 
niet kunnen en zijn. Wij vertrouwen erop dat kinderen alles in huis hebben om zichzelf en de wereld 
te leren kennen. Het betekent niet dat een kind alles al kan, maar dat het alles al in huis heeft om 
zichzelf en de wereld te leren kennen. Dit staat lijnrecht tegenover het beeld van een zwak en 
afhankelijk kind. Dat wij als volwassenen alles voor het kind moeten beslissen. Het kind is 
nieuwsgierig, wil graag leren en zich ontwikkelen. Een kind wil niet onderwezen worden, maar 
uitgedaagd worden tot leren. 
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Dit uitgangspunt geeft ons de opdracht om ervoor te zorgen dat elk kind competent kan zijn, kan 
ervaren wat hij zelf kan en wil. We moeten er voor zorgen dat kinderen waar mogelijk zelf kunnen 
eten, zichzelf aan kunnen kleden, zelf naar buiten kunnen gaan, zelf speelgoed en andere materialen 
kunnen pakken. Zelf kiezen waar ze willen spelen. 
 
Om te weten wat de behoefte van het kind is, is het van belang dat wij goed kijken en luisteren naar 
het kind.  Wij hebben respect  voor het kind en wordt bij ons serieus genomen in alles wat het kind al 
kan en doet. Wanneer je ontdekt hebt waar een kind mee bezig is kunnen wij hierop inspelen en 
andere materialen of activiteiten aanbieden om de interesse te verbreden. Hierdoor proberen wij de 
ontwikkeling van het kind te verbreden. 
 
Buitenspelen: 
Buitenlucht is gezond. Daarom spelen wij alle dagen buiten, weer of geen weer. Als kinderen merken 
dat zij op een wiebelige boomstam kunnen blijven staan worden ze hier lichamelijk en motorisch 
sterker van. Het is een boost voor hun zelfvertrouwen.  Ook de fijne motoriek wordt buiten 
gestimuleerd, wanneer kinderen met natuurlijke materialen spelen zoals grassprietjes, zand, stenen, 
houtsnippers, takken en bladeren. 


