
Centrum gebonden pedagogisch beleid Kindcentrum Kekt 
Versie: maart 2023   
 
Algemene informatie over het kindcentrum: 
Adres:   Buys Ballotsingel 108A 

3112JH Schiedam 
Telefoon:  010-4373233 
Website:  www.komkids.nl 
Mail:   kekt@komkids.nl   
 
Opvangsoorten en openingstijden  
Kindcentrum Kekt is op werkdagen geopend van 7.00 – 19.00 uur en biedt:  
- Hele Dagopvang (HDO) 
- Verkorte Kinderopvang met VVE (VKV) Inhoudelijke informatie over de VKV kunt u terugvinden in het 
pedagogisch beleidsplan. 
- Buitenschoolse Opvang (BSO) BSO Kekt biedt opvang in de ochtend, in de namiddag, op extra vrije 
dagen van school en tijdens schoolvakanties. 
 
In onderstaand overzicht zijn de groepen binnen Kindcentrum Kekt terug te vinden.  

Naam groep   Soort opvang   Leeftijd van   Leeftijd tot   Max aantal 
kinderen   
 

Samenvoegen 
begin einde van de 
dag met groep:  

Kleine Beer HDO 
Babygroep 

3  maanden   
 

2-2,5 jaar   
 

8 Toversterren/ 
Grote beer  

Grote Beer HDO 
Peutergroep   

2-2,5 jaar   4 jaar   16 Toversterren/Kleine 
beer 

Toversterren  HDO  
Babygroep   

3  maanden   
 

2-2,5 jaar   8 Kleine Beer/ Grote 
Beer  

VKV Kekt  VKV 2,5 jaar 4 jaar  16 n.v.t.  

BSO Sterren BSO 4 jaar 7 jaar 21 BSO Maantjes 

BSO Maantjes BSO 7 jaar 13 jaar 21 BSO Sterren 

 
In de hele dagopvang zijn horizontale groepen. Aan de hand van de leeftijdsopbouw bepalen we exact 
hoeveel kinderen er op de groep mogen zijn. We hebben een vast team van enthousiaste medewerkers 
bij Kekt. Er zijn niet meer dan 3 vaste Pedagogisch Professionals (PP’ers) per groep volgends 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. Alle Hele Dag Opvang groepen zijn iedere dag open. Wanneer het rustig is kan er 
samengevoegd worden met andere groepen.   
 
Bij de BSO zijn 4 vaste PP’ers. Op maandag en woensdag voegen de stamgroepen samen.  
 
Bij de verkorte kinderopvang met VVE zijn er voor een hele groep 2 vaste medewerkers die geschoold 
zijn in een VVE-methodiek, dit volgens de uitgangspunten die de gemeente Schiedam heeft opgesteld in 
de nota integrale verkorte kinderopvang VVE.  
 
SOM (Samenspel op maat) 
De SOM groep vindt plaats op IKC de Peperklip, werkt wijkgericht en bedient alle kinderen in de 
omgeving. Met “Samenspel op Maat” willen wij ouders de gelegenheid bieden, om elkaar te ontmoeten, 
dingen met elkaar te delen en d.m.v. het bespreken van verschillende thema’s de ouders ondersteuning 
te geven in de opvoeding. Voor de kinderen willen wij bijdragen aan het begin van hun sociale 
ontwikkeling, waarin ze samen kunnen spelen met en leren van andere kinderen. Tevens is het van 
belang dat zowel de kinderen als de ouders leren om voor een korte periode even afstand te nemen van 
elkaar.  



Voeding en warme maaltijd  
De voeding van de allerjongste kinderen verschilt met die van de oudere kinderen. Met name over de 
voeding van jonge baby’s vindt veel overleg plaats tussen de ouders/verzorgers en de Pedagogisch 
Professionals. De PP’ers op de groep zullen zoveel mogelijk mee proberen te gaan in het ritme vanuit 
huis. Het geven van borstvoeding is mogelijk. Ook afgekolfde melk kan worden meegebracht. De meest 
gangbare flesvoeding zoals Nutrilon, Hero, Kruidvat is in ons voedingspakket opgenomen. In het geval 
uw kindje speciale flesvoeding nodig heeft, dan wordt in het kindercentrum hiervoor met u een regeling 
getroffen. De Pedagogisch Professionals leggen veranderingen in het voedingspatroon schriftelijk vast. 
In overleg met ouders worden nieuwe voedingsmiddelen aangeboden zoals fruit, brood, tussendoortjes. 
Wij proberen ook altijd met de ouders mee te denken over een passend voedingsritme binnen het 
kindercentrum. Vanaf ongeveer 1 jaar krijgen de kinderen in de middag een warme maaltijd. We hebben 
een gevarieerd weekmenu, welke ook te zien is op de locatie, met vers bereide maaltijden.  Hierbij 
wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met allergieën etc.   
 
Ophalen en brengen  
In verband met het dagritme en de continuïteit op de groepen vragen wij u om de kinderen voor 9.30 
uur te brengen en na 16.00 uur op te halen. Mocht u hier een keer van afwijken vragen wij u om dit 
tijdig te laten weten aan de Pedagogisch Professionals op de groep.  
 
3 uurs regeling  
De wet geeft de mogelijkheid om 3 uur van de beroepskracht kind ratio af te wijken. Binnen de hele 
dagopvang van KomKids maken wij hier gebruik van.  Dit ziet er in de praktijk zo uit: tussen 13.00-15.00 
uur zullen alle Pedagogisch Professionals een uur pauze hebben.  In de ochtend wijken wij hier vanaf 
tussen 8.30-9.00 uur. In de middag van 17.00-17.30 uur Op het moment dat er om 17.30 uur nog 
afgeweken wordt het beroepskracht kind ratio zal de Pedagogisch Professionals langer op de groep 
blijven. Indien mogelijk wordt er gebruik gemaakt van de 2e stamgroep. 
 
Bij de BSO wordt op reguliere dagen geen gebruik gemaakt van de 3 uurs regeling. Bij ADV en 
vakantiedagen in de BSO maken we gebruik van de 3 uurs regeling tussen 7:30-9:00 uur en tussen 
16:30-18:00 uur. Op deze tijden wijken we verantwoord af van de beroepskracht-kindratio. De 
beroepskracht-kindratio is tussen 9:00-16:30 uur altijd kloppend.   
 
Achterwachtregeling: 
Op de dagen dat VKV en SOM open is, zijn de basisschool en de Locatiemanager onze achterwacht. 
 
Vakantieopvang  
Tijdens schoolvakanties is BSO Kekt geopend van 7:30-18:00 uur en zullen de kinderen van de locaties in 
de wijk, BSO Kaleidoscoop Campus en BSO Klipkids samenvoegen op de locatie Kekt. In de 
zomervakantie is BSO Kekt gesloten en wordt de vakantieopvang verzorgd op SummerKids. 
 
(Sociale) media gebruik door kinderen:  
Bij Kekt volgen we het beleid van KomKids. De sociale media zijn niet meer weg te denken in de tijd van 
nu, voor de BSO kinderen. Samen met de kinderen hebben we afspraken gemaakt hoe lang en wanneer 
de kinderen gebruik mogen maken van deze nieuwe media. Dit doen wij volgens ons media beleid.  
Bij de jongere kinderen maken de kinderen alleen gebruik van nieuwe media onder begeleiding van de 
Pedagogisch Professionals. 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 Kekt:  
Kekt maakt ook gebruik van (sociale) media om ouders en geïnteresseerden te informeren over 
activiteiten en andere aangelegenheden die plaatsvinden binnen Kekt en KomKids. Wij gebruiken daar 
de digitale ouderportaal voor. Deze online 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 techniek BSO, 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 dinsdag en donderdag 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. Naar de techniek BSO, 
DOKWRK, kan je op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Naar DOKWRK ga je altijd 2 dagen. Meer 
informatie over de bijzondere BSO’s vind je op de website van KomKids of vraag ernaar bij de 
Pedagogisch Professionals.    
 


