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Locatiespecialist Angela Rodenburg 
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Kindcentrum Violier biedt:  

• Verkorte Kinderopvang met VVE (VKV)  

• Buitenschoolse opvang (BSO) 

 

Openingstijden:  

Kindcentrum de Violier is op werkdagen standaard geopend van 7.30-18.00 uur. Opvang vanaf 7.00 uur ’s 

ochtends en tot 19.00 uur ’s avonds is bij voldoende animo op iedere werkdag mogelijk. 

Informatie over de stam/basisgroepen: 

Naam groep Soort 
opvang 

Leeftijd 
van 

Tot Maximaal 
aantal 
kinderen 

Samenvoegen begin/einde van 
de dag met groep: 

Viooltjes VKV 2 4 jaar 16 Vlindertjes 

Vlindertjes VKV 2 4 jaar 16 Viooltjes 

Groep 1 BSO 4 12 jaar 21 Groep 2 

Groep 2 BSO 4 12 jaar 21 Groep 3 

Groep 3 BSO 4 12 jaar 21 Groep 1 

 
Bij de VKV kunnen kinderen vanaf 2,5 jaar (minimaal) twee dagdelen gebruik maken van de VKV. De 
dagdeelcombinaties zijn: maandagochtend en donderdagochtend of dinsdagochtend en vrijdagochtend. De 
standaardtijden zijn van 8.30-13.00 uur. Als een kind van het consultatiebureau een VVE indicatie krijgt dan 
komt het kind vier dagdelen. Kinderen met een VVE indicatie komen van 9.00-13.00 uur.  
 
We werken 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.  
 
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 willen ervoor 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. 
 
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. 
 
Bij de BSO heeft iedere basisgroep twee vaste Pedagogisch Professionals. Op woensdag voegen we de 
groep samen met De Wensboom. Op vrijdag voegen de groepen samen bij de Violier i.v.m. het lage 
kindaantal. We werken met verticale groepen bij de BSO. De activiteiten die we aanbieden kunnen wel 
leeftijdsgericht aangeboden worden.   
 
Tijdens de voorjaarsvakantie, de meivakantie, de herfstvakantie en de kerstvakantie worden de kinderen 
van De Wensboom die gebruik maken van vakantieopvang ook opgevangen bij locatie Violier. In de 
zomervakantie gaan alle kinderen naar de gezamenlijke vakantieopvang bij SummerKids. De BSO van de 
Violier is dus gesloten tijdens de zomervakantie.  
 
3 uurs regeling:  
Bij de VKV maken we geen gebruik van de 3 uurs regeling. Op de reguliere dagen bij de BSO maken we geen 
gebruik van de 3 uurs regeling. Bij ADV en vakantiedagen maken we in de BSO 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.  
 
Achterwacht:  
Op het moment dat er maar één Pedagogisch Professional aanwezig is op de locatie, is de locatiemanager 
de achterwacht of hij regelt hiervoor een vervanger. De achterwacht zorgt dat hij altijd binnen 15 minuten 
aanwezig kan zijn op de locatie.   
 
(Social) media beleid kinderen:  
Bij kindcentrum de Violier volgen we het beleid van KomKids.  
Bij de VKV en voor de BSO kinderen tot 8 jaar geldt dat zij in beperkte mate gebruik maken van media, altijd 
onder begeleiding van de Pedagogisch Professional. Dit gebruik blijft beperkt tot het kijken van een filmpje 
op de tablet of tv gekoppeld aan het thema. De kijkwijzer indicator is bepalend voor wat wel/niet getoond 
wordt.  
 
Voor de BSO kinderen vanaf 8 jaar is het gebruik van (spel)computers, televisie (film kijken), laptops, 
tablets, internet en mobiele telefoons beperkt toegestaan. Op een normale middag is dit maximaal een half 
uur. Voor het gebruik van de mobiele telefoon van het kind zelf geldt dat zij een kwartier binnen het zicht 
van de Pedagogisch Professionals op de telefoon mogen appen, spelen, muziek luisteren.  
 
(Sociale) media beleid volwassenen:  
De Violier maakt ook gebruik van (sociale) media om ouders en geïnteresseerden te informeren over 
activiteiten en andere aangelegenheden die plaatsvinden binnen de Violier en KomKids. Wij gebruiken hier 
het ouderportaal, de digitale omgeving van ouders, voor. Deze digitale omgeving is voor iedere ouder 
toegankelijk via een persoonlijke inlog. Derden kunnen hier geen toegang tot verschaffen.  
 
Tijdens het intakegesprek wordt ouders gevraagd of foto’s van hun kind hierop geplaatst mogen worden. 
Tevens wordt dan gevraagd of de foto van hun kind gebruikt mag worden voor de 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:  
Een goede en open samenwerking met ouders is voor ons van groot belang. Het installeren van een 
oudercommissie is hierbij een belangrijk onderdeel. 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. De 
oudercommissie van de Violier is samengevoegd met die van de Wensboom. Hier komen mogelijk nog 
andere (bijzondere BSO) locaties bij zodra de nieuwe OC structuur van KomKids is ingevoerd.  
 
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. AlliantieKids is de geregistreerde turn-BSO, 
waar kinderen zich voor een heel schooljaar kunnen inschrijven op maandag, dinsdag en/of donderdag. De 
kinderen worden door een Pedagogisch Professional gebracht. Daar volgen kinderen een turnles en kunnen 
zij activiteiten doen zoals knutselen, spelletjes e.d. Van de ouders en verzorgers wordt gevraagd de 
kinderen zelf bij AlliantieKids op te halen.  
 
VVKS-Kids is de voetbal-BSO, waar de kinderen zich voor een vaste plek voor inschrijven op maandag, 
dinsdag en/of donderdag. De kinderen hoeven geen lid te zijn van Voetbal Vereniging Kethel-Spaland. De 
kinderen worden met een bus opgehaald en door een Pedagogisch Professional gebracht naar VVKS-Kids. 
Van de ouders en verzorgers wordt gevraagd de kinderen zelf bij VVKS-Kids op te halen.  
 
AquaKids is een geregistreerde zwem-BSO, waar kinderen zich voor een heel schooljaar kunnen inschrijven 
op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag. De kinderen worden door de Pedagogisch 
Professional van AquaKids opgehaald met een busje en naar zwembad Groenoord gebracht. De kinderen 
kunnen daar een zwemles volgen of vrij zwemmen. Er is tevens een ruimte aanwezig, waar kinderen andere 
activiteiten kunnen doen, zoals knutselen, spelen met aanwezige materialen enz. Van de ouders en 
verzorgers wordt gevraagd de kinderen zelf bij AquaKids op te halen.  
 
Meer informatie over de bijzondere BSO’s vind je op de website van KomKids of vraag ernaar bij de 
Wensboom. Wij bieden ook aan om de kinderen naar de Judo (Fitsportland Schiedam) te brengen tijdens 
de BSO en tevens weer op te halen.  


