
 

 

Centrum gebonden pedagogisch beleid Plantage 
Mei 2022 
 
Algemene informatie over het kindercentrum: 
Startjaar:  2008 
Adres:   Gerrit Verboonstraat 15 
  3111 AA Schiedam 
Telefoon:  010-4493200 
Website: http://www.komkids.nl/kindercentrum-de-plantage.html 
Emailadres: plantage@komkids.nl 
  
Opvangsoorten en openingstijden 
Hele dag opvang 7.30-18.00 
Extra verlengde opvang is mogelijk vanaf 7.00 en tot 19.00. Deze uren worden apart ingekocht en worden 
aangeboden bij een minimaal aantal kinderen.  
 
Er zijn 4 groepen binnen Plantage: 
 

Naam groep  Soort opvang  Leeftijd van  Leeftijd tot  Max aantal 
kinderen  

Samenvoegen 
indien nodig begin 
einde van de dag 

Blauwe  
druifjes  

Dagopvang, 
Babygroep  

3 maanden  2 jaar  8   Bosviooltjes  

Bosviooltjes  Dagopvang 
Babygroep 

3 maanden 2 jaar 8 Blauwe druifjes  

Anemoontjes  Dagopvang  
Verticale groep  

3 maanden  4 jaar  12  Boterbloemen  

Boterbloemen  Dagopvang  
Peutergroep  

2 jaar  4 jaar  16 Anemoontjes  

 
 
Afhankelijk van de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen wordt in overleg met ouders besloten wanneer 
de kinderen doorstromen naar de volgende groep.  
 
Personeel 
We hebben een vast team van enthousiaste medewerkers bij Plantage. 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.  
 
Voeding en warme maaltijd 
Bij Plantage werken wij met een door ons aangepast voedingsbeleid (zie bijlagen voedingsbeleid). 
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 
medewerkers. De pedagogisch medewerkers 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 medewerkers leggen veranderingen in het 
voedingspatroon schriftelijk vast.   
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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 9.00 te 
brengen en na 16.00 op te halen. Mocht u hier een keer van afwijken vragen wij u om dit tijdig te laten 
weten aan de pedagogisch medewerkers op de groep.  
Kinderen die een ochtend opvang hebben worden voor 13.00 opgehaald. Kinderen die een middag opvang 
hebben mogen vanaf 13.00 gebracht worden.  
 
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 zullen alle pedagogisch medewerkers een uur pauze 
hebben. In de ochtend wijken wij hier vanaf tussen 8.30-9.00. In de middag van 17.00-17.30 Indien mogelijk 
wordt er gebruik gemaakt van de 2e stamgroep. 
 
Vier ogen principe  
Binnen KomKids zijn een aantal uitgangspunten die in acht genomen om het vier ogen principe te kunnen 
hanteren. Op Plantage 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. Door 
het open deuren beleid is er 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. Bij Plantage zijn er geen deuren en hebben we de doorkijk mogelijkheid via de badkamers die 
geheel van glas voorzien zijn.  
- Op haal en breng tijden komen ouders op de groep en zijn zij onze vier-ogen. 
Tussen 7.00-7.30 zijn de huishoudelijk medewerkers aanwezig. En kindercentrum Plantage bevindt zich 
boven de informatiewinkel waar ook van 9.00-19.00 personeel aanwezig is.  
 
 


