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Praktische informatie:
Adres: Van Swindensingel 66
3112 RK Schiedam
E-mail: kaleidoscoopcampus@komkids.nl
Website: www.komkids.nl/kaleidoscoop
Tel. nr VKV: 06-22869103
Tel.nr BSO: 06-42259119
Locatiemanager: Emma Osseweijer en Chantal Stuij
Dit plan is een aanvulling op het algemeen pedagogisch beleidsplan van KomKids.
Deze specifieke aanvullingen hebben betrekking op IKC Kaleidoscoop Campus. Binnen IKC Kaleidoscoop
Campus bieden wij de volgende vormen van Opvang:
Opvangsoorten:
IKC Kaleidoscoop Campus biedt:
- Verkorte Kinderopvang met VVE (VKV)
Inhoudelijke informatie over de verkorte kinderopvang met VVE kunt u terugvinden in het
pedagogisch beleidsplan.
- Buitenschoolse opvang (BSO)
BSO Kaleidoscoop Campus biedt opvang in de ochtend voor schooltijd (7.30-08.30 en aanvullend
verlengde opvang van 7.00-7.30 uur), in de namiddag na schooltijd (14.00-18.00 uur en aanvullend
verlengde opvang tot 18.30 of 19.00 uur) en op extra vrije dagen van school.
De vakantie opvang is altijd bij Kindcentrum Kekt en in de zomervakantie bij SummerKids.
- Samenspel op Maat (SOM)
Samenspel op maat is een ouder-/kindgroep op de woensdagochtend.
Soort groep
Verkorte kinderopvang
met VVE
Samenspel Op Maat
Buitenschoolse opvang

afkorting
VKV

Leeftijd van
2,5 jaar

Leeftijd tot
4 jaar

Aantal kindplaatsen
16

SOM
BSO, VSO

1,5 jaar
4 jaar

2,5 jaar
13 jaar

10
22

Openingstijden VKV:
De openingstijden van de VKV zijn maandag t/m vrijdagochtend.
VKV Kaleidoscoop – De Guppies: De VKV groepstijden zijn maandag- t/m vrijdagochtend van 8:30 uur- 11:45
uur. De VKV is gesloten tijdens de vakanties en dagen die de school Kaleidoscoop aanhoudt.
SOM (samenspel op maat):
Samenspel op maat (SOM) is een ouder-/kindgroep voor kinderen in de leeftijd van 1,5 jaar tot 2,5
jaar. Iedere woensdagochtend van 9:00 – 11:00 uur begeleidt onze Pedagogisch Medewerker kinderen van
1,5 tot 2,5 jaar en hun ouders bij uiteenlopende samenspelactiviteiten. U ontdekt hoe u de ontwikkeling van
uw kind door middel van spel nog meer kunt stimuleren. Daarnaast krijgt u de kans om ervaringen uit te
wisselen met andere ouders, terwijl uw kind nieuwe vriendjes en vriendinnetjes maakt.
Achterwachtregeling:
Op de dagen dat VKV en SOM Kaleidoscoop open is, zijn de basisschool, de locatiemanager en de eerst
verantwoordelijke medewerker onze achterwacht. Evenals Kindercentrum Kekt (op loopafstand)

Vier ogen principe
Binnen KomKids zijn een aantal uitgangspunten die in acht genomen om het vier ogen principe te kunnen
hanteren. Op Bellefleur worden deze punten op de volgende manier gehanteerd:
− KomKids staat voor een open en professioneel werkklimaat waar een lage drempel is om elkaar op
gedrag en handelingen aan te spreken. In de overlegstructuur wordt dit in de teambegeleiding
geborgd.
− Om de rust op de groepen te waarborgen starten en eindigen we zoveel mogelijk in de eigen groep.
Er is een goede zichtbaarheid in andere groepen. Als het kind aantal dit toelaat wordt er voor
gekozen om groepen samen te voegen op deze momenten.
− Bij de inrichting van de locaties en groepen is rekening gehouden met goede zichtbaarheid van alle
ruimtes.
− Op haal en breng tijden komen ouders op de groep en zijn zij onze vier-ogen.
− Onder schooltijd zijn de leerkrachten onze vier-ogen.
Personeel
We hebben een vast team van enthousiaste medewerkers bij Kaleidoscoop. Er zijn niet meer dan 3 vaste
Pedagogisch Medewerkers per groep volgende de wettelijke beroepskrachtkind ratio. Bij vervanging
proberen wij elkaar zoveel mogelijk te vervangen en vrije dagen/vakanties met elkaar op te lossen. Zo
proberen we de vaste gezichten te behouden op iedere groep.
(Sociale) media gebruik door kinderen:
Bij Kaleidoscoop Campus volgen we het beleid van KomKids. De sociale media zijn niet meer weg te denken
in de tijd van nu, voor de BSO kinderen. Dit betekent dat bij de BSO van Kaleidoscoop Campus door de
kinderen van 8 jaar en ouder gebruik gemaakt kan worden van (spel) computers, televisie (film kijken),
laptops, tablets, internet en mobiele telefoons. Samen met de kinderen hebben we afspraken gemaakt hoe
lang en wanneer de kinderen gebruik mogen maken van deze nieuwe media. Kinderen mogen maximaal een
half uur achter de computer zitten. Voor het gebruik van de mobiele telefoon van het kind zelf geldt ook dat
ze een half uur op een voor afgesproken tijdstip op hun telefoon mogen appen, spelen, muziek luisteren. We
hebben bewust gekozen om het gebruik van de nieuwe media wel toe te staan, maar beperkt. We vinden het
belangrijk dat de kinderen naast het gebruik van de nieuwe media, ook andere vaardigheden ontwikkelen;
samen spelen, contacten leggen, buiten zijn, ontwikkelen van grove motoriek, creatief zijn en fantasie
ontwikkelen.
Bij de jongere kinderen maken de kinderen alleen gebruik van nieuwe media onder begeleiding van de
Pedagogisch Medewerker. Dit gebruik blijft beperkt tot het kijken van een filmpje op de tablet of tv
gekoppeld aan het thema. In de praktijk zijn deze momenten heel sporadisch en blijven per keer beperkt tot
maximaal 10 minuten.
(Sociale) media gebruik door Kaleidoscoop Campus
Kaleidoscoop Campus maakt ook gebruik van (sociale) media om ouders en geïnteresseerden te informeren
over activiteiten en andere aangelegenheden die plaatsvinden binnen Kaleidoscoop Campus en KomKids. Wij
gebruiken daar de digitale omgeving van ouders van kinderen van Kaleidoscoop Campus voor. Deze digitale
omgeving is voor iedere ouder toegankelijk via een persoonlijke inlog. Derden kunnen hier geen toegang tot
verschaffen. We hebben een eigen pagina op de website van KomKids. Tijdens het intakegesprek wordt
ouders gevraagd of foto’s van hun kind hierop geplaatst mag worden. Tevens wordt dan gevraagd of de foto
van hun kind gebruikt mag worden voor de algemene website (www.komkids.nl), brochures,
krantenartikelen en andere informatie ten behoeve van informatievoorziening van en over KomKids of
verstuurd mogen worden per post of per e-mail aan andere ouders binnen KomKids.
Oudercommissie
Wij hechten groot belang aan de medezeggenschap van ouders en een goede en open samenwerking met
ouders. Binnen KomKids hebben we de visie om in elke wijk een bepaald aanbod te creëren wat
ondersteuning biedt aan de ontwikkeling van kinderen. We dragen zorg voor een veilige en uitdagende
omgeving voor het jongste kind en een gevarieerd aanbod in de buitenschoolse opvang. Om dit te kunnen
realiseren, zullen we de oudercommissies gaan centraliseren. Het doel is dat we alle ouders proactief kunnen

raadplegen en informeren rondom beleidsmatige processen. Kindcentrum Kekt is het moedercentrum in de
wijk en daarbij horen Kaleidoscoop Campus, Peperklip en KlipKids als kleine IKC’s ook bij de oudercommissie
wijk Oost.
Samenwerking met de bijzondere BSO’s:
Binnen KomKids hebben we uitdagende bijzondere BSO’s waar de kinderen, eventueel in combinatie met de
reguliere BSO, op bepaalde dagen naar toe kunnen gaan. Zo zijn er een zwem BSO’s, natuur BSO’s en sport
BSO’s. Ben je dol op voetbal dan kan je op maandag naar de voetbal BSO, VVKS. Op maandag kan je naar de
zwem BSO AquaFun in zwembad Zuid. Hou je meer van natuur dan kan je op maandag, dinsdag en
donderdag naar de Volkstuin BSO. Meer informatie over de bijzondere BSO’s vind je op de website van
KomKids of vraag ernaar bij de Pedagogisch Medewerkers.

