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Samenwijs met kinderen
Een kind krijgen, het op zien groeien en hen begeleiden is voor nagenoeg alle ouders het
mooiste dat er is in het leven. De Medewerkers van Klik Kinderopvang zijn zich er niet
alleen van bewust wat uw kind voor u betekent, maar zij verheugen zich dagelijks op de
komst van uw kinderen.
Graag geven wij u inzicht in het algemeen beleidskader waarop wij met uw kinderen
willen omgaan en hen in samenspraak met u willen begeleiden.
Klik Kinderopvang is ontstaan vanuit Mikz. Het is een bewuste keuze geweest om Klik als
een zelfstandige kleinschalige organisatie af te splitsen van Mikz, die tot dan toe niet
alleen in de regio Hilvarenbeek, maar ook in regio Waalwijk en Heusden haar vestigingen
voor kinderopvang en gastouderopvang heeft.
Klik Kinderopvang streeft ernaar in de komende jaren de samenwerking met alle
basisscholen te intensiveren en de krachten te bundelen om elk kind het maatwerk te
bieden dat het nodig heeft om zijn talenten en kansen zo goed mogelijk te ontwikkelen,
gericht op een goede positieve basis voor zijn eigen toekomst.
Die ontwikkeling kunnen wij alleen op een goede manier vorm en inhoud geven in
samenspraak met u en met behulp van andere professionals en de maatschappelijke
omgeving. Stapsgewijs zetten wij dit proces verder in gang. Het kader dat nu voor u ligt
zal in de loop van dit jaar steeds aangepast worden als logisch vervolg op de verbreding
van de mogelijkheden, die ontstaan naar aanleiding van het samenwerkingsproces en de
interactie met u en de omgeving waar uw kind deel vanuit maakt
Dit kader wordt in de afzonderlijke kindcentra in samenspraak met het team vervolgens
uitgewerkt in een pedagogisch werkplan.
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit beleid dan horen wij dat graag.
Elke input van u is voor ons bruikbaar om tot verbeteringen te komen.
U vindt onze contactmogelijkheden terug op onze website: www.klik-kinderopvang.nl

Wij hopen u en uw kind te mogen verwelkomen in één van onze kindcentra!

Klik Kinderopvang teams
Marianne Commies, directeur
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Van kinderopvang naar kindontwikkeling
De ontwikkeling van uw kind hangt niet alleen af van de opvoeding en verzorging die u
als ouders geeft, maar ook van de wereld om het kind heen. Van jongsaf maakt een kind
deel uit van de samenleving om zich heen: familie, de buurt en allerlei andere mensen en
partners.
Klik Kinderopvang is één van die partners, die haar bijdrage wil leveren om de
ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te begeleiden. Wij zorgen voor een goede
omgeving en sfeer om in op te groeien. Een veilige plek, die voelt als thuis. Een plek
waar vertrouwen en respect ervoor zorgen dat uw kind zich in alle rust kan ontplooien,
onder begeleiding van de beste mensen. Klik Kinderopvang streeft ernaar om een goede
basis te bieden voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind vanaf de
babyleeftijd tot aan het einde van de basisschool.
Onze liefdevolle, zorgzame pedagogische medewerkers zijn experts op het gebied van
kindontwikkeling en opvoeding. Goed geschoold en voortdurend getraind in het
herkennen van de verschillende ontwikkelingsstadia die elk kind doorloopt. Zij stimuleren
eigenschappen en vaardigheden die kinderen tot gelukkige en evenwichtige personen
maken en hen helpen het beste uit zichzelf te halen. Ze doen dit door zelf het goede
voorbeeld te geven. Dus doordat onze medewerkers een omgeving creëren waarin
vertrouwen, ontwikkeling en positiviteit centraal staan, is de kans groot dat kinderen dat
goede voorbeeld automatisch volgen.

Doorgaande ontwikkelingslijn in samenwerking met onderwijs
Klik Kinderopvang kiest ervoor om samen met alle basisscholen in de gemeente
Hilvarenbeek en in de ‘Beerzen’ binnen de gemeente Oirschot kinderen van jongsaf
samen te begeleiden. Door vanuit één pedagogische en didactische visie de kinderen te
begeleiden willen wij hen een goede basis bieden voor de rest van hun leven. Dat vraagt
van ons als professionele begeleiders van de kinderen dat we in de komende periode
leren om over de grenzen van onze eigen organisatie en persoonlijke belangen heen te
kijken om het kind daadwerkelijk centraal te stellen. Uw kind is het uitgangspunt, uw
kind heeft recht om zijn eigen talenten en vaardigheden te leren ontdekken. Heeft het
extra ondersteuning nodig dan is er binnen het brede team van het kindcentrum, dat
gevormd wordt door kinderopvang en basisschool, de benodigde expertise aanwezig om
daar zorg voor te dragen. Daarbij kunnen we ook terugvallen op de zorgstructuur zoals
die vanuit de transitie jeugdzorg in beide gemeentes is opgebouwd.
Het pedagogisch beleidsplan dient als basis voor de begeleiding die wij vanuit Klik
Kinderopvang willen bieden. Binnen elk kindcentrum wordt het beleid van de
kinderopvang en van onderwijs samen uitgewerkt in een eigen werkplan. Op die manier
blijft elk kindcentrum uniek en kan het inspelen op de behoefte van u als ouder, op die
van de kinderen en de mogelijkheden benutten van de omgeving waarin de kinderen
opgroeien.

Ontwikkelingsmodel
Klik Kinderopvang hanteert een eigen model, gebaseerd op een aantal pedagogische
stromingen, wetenschappelijk onderzoek en onze eigen uitgebreide ervaring. De
ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd door hen te helpen hun natuurlijke
talenten, interesses en eigenschappen verder te ontplooien.
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Klik Kinderopvang vindt het belangrijk dat we kinderen helpen om zelfvertrouwen en
verantwoordelijkheid te ontwikkelen en om respect te hebben voor zichzelf, anderen en
de natuur. Ook proberen we tolerantie, nieuwsgierigheid, interesse en authenticiteit te
stimuleren bij kinderen en is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling
van kinderen.
Ieder kind ontwikkelt zich op een eigen tempo, onze medewerkers volgen dit tempo om
op het juiste moment ieder kind aan te reiken wat het die fase nodig heeft.
Wij geloven dat we door het helpen ontplooien van deze eigenschappen kinderen kunnen
laten zijn wie ze willen zijn en we op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan het
ontwikkelen van generaties voor een betere wereld.
Wanneer u uw kind voor het eerst bij een kinderdagverblijf brengt geeft u een hele
verantwoordelijkheid uit handen. U mag daarom veel verwachten van een
kinderdagverblijf. Het is belangrijk dat er liefdevol voor uw kind gezorgd wordt en er
goed naar u geluisterd wordt. Voor onze medewerkers is het vanzelfsprekend dat ze bij
iedereen persoonlijk en intensief betrokken zijn.
Onze kinderdagverblijven bieden een rustige en veilige omgeving voor kinderen van 0 tot
4 jaar. In deze leeftijdscategorie doorloopt uw kind verschillende fases en maakt het zich
allerlei vaardigheden eigen. Ieder kind is anders en heeft een eigen tempo en unieke
manier van ontwikkelen. Wij doen dan ook veel meer dan uw kind liefdevol opvangen en
praktisch verzorgen. Wij geven elk kind de specifieke aandacht en spelmaterialen die het
nodig heeft en stimuleren hem of haar in de ontwikkeling. Uw kind wordt gedoseerd
uitgedaagd en leert zo zelf te ontdekken wat hij of zij kan en wil.

Pedagogische werkwijze & speelmaterialen
Alles weten van kindontwikkeling is één ding, zorgen dat je de optimale
ondersteuning hierin biedt is een tweede. Hiervoor zijn twee dingen belangrijk: een
veilige omgeving zowel fysiek als emotioneel en aandacht voor het natuurlijke
ontwikkelproces van het kind. Daarnaast is het in de wereld van nu belangrijk dat
kinderen niet overspoeld raken door te veel prikkels en rustig hun indrukken kunnen
verwerken. Daarom biedt Klik Kinderopvang een rustige en veilige omgeving waar onze
medewerkers op een liefdevolle en persoonlijke manier de kinderen ondersteunen in hun
ontwikkeling.
Voorbeelden van onze werkwijze in de praktijk.
Aandacht voor emotionele veiligheid
De medewerkers erkennen en benoemen zichtbare en geuite gevoelens van kinderen. Zo
geven ze kinderen de ruimte zichzelf te zijn. Boosheid en verdriet zijn bijvoorbeeld twee
gevoelens die kinderen mogen hebben en waar medewerkers hen in kunnen
ondersteunen.
Passief speelgoed maakt actieve kinderen.
Passief speelgoed maakt kinderen actief! Materiaal dat ongedefinieerd is (blokken, ballen,
lapjes e.d.), doet een beroep op de creativiteit van het kind zelf. Kinderen bedenken
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variaties in spel die wij als volwassenen niet meer zouden bedenken. Door passief
speelgoed en materiaal in verschillende hoekjes aan te bieden, gaan kinderen hiermee
stapelen, verzamelen, sorteren en imiteren.
Alle bewegingsfases zijn belangrijk
Er wordt vaak met een ruime grondbox gewerkt waar de allerkleinste baby’s ongestoord
in kunnen spelen. Als er geen grondbox aanwezig is, dan wordt er op een andere
herkenbare manier voor gezorgd dat de allerjongsten voldoende bewegingsruimte
hebben om zichzelf alle overgangsfasen eigen te maken. Liggen, tijgeren, zitten en tot
slot lopen op eigen tempo.

Kinderen zijn net als volwassenen
Ieder kind heeft een eigen persoonlijkheid en wil erkend en gerespecteerd worden.
Daarom vertellen medewerkers altijd aan kinderen wat ze gaan doen en waar ze mee
bezig zijn. Bijvoorbeeld het wassen van een gezichtje. Door het aan te kondigen, begrijpt
een kind wat er komen gaat en voelt het zich gerespecteerd. Dit stimuleert en gevoel van
emotionele veiligheid van een kind en daarmee een goede ontwikkeling.
Goede voeding
Pedagogische aandacht is goed, maar je kind moet zich ook lichamelijk goed
ontwikkelen. Het is dus belangrijk om gezond te eten en voldoende te bewegen! Daarom
zorgen we dat je kind gezonde voeding krijgt zoals brood, zuivelproducten, rijst wafels
en fruit. We zijn goed op de hoogte van de meest recente onderzoeken over gezonde
voeding en hebben op basis hiervan een eigen filosofie en werkwijze ontwikkeld. Ouders
worden op de hoogte gesteld van onze voorkeur voor gezonde traktaties.

Buitenspelen en bewegen in de natuur
Beweging is heel belangrijk voor een goede lichamelijke ontwikkeling. Daarom gaan we
zo vaak als het kan naar buiten om te spelen. Al onze vestigingen hebben één of
meerdere grote tuinen of speelterreinen. Daar kan je kind zijn of haar energie kwijt. Er is
volop ruimte om te voetballen, te rennen en te spelen. En er zijn veel (natuurlijke)
speelmaterialen die je kind uitdagen om een avontuurlijk spel te spelen of zijn fantasie
de vrije loop te laten.
Ook organiseren we regelmatig uitstapjes om kinderen nieuwe indrukken op te laten
doen. Bijvoorbeeld naar de kaasmakerij, de brandweer of het bos.
Een comfortabel tweede huis
Om iedereen zich meteen thuis te laten voelen, zijn onze vestigingen huiselijk en warm
ingericht. In de slaapkamer krijgt je kind zijn eigen vertrouwde bedje en onze groepen
zijn ruim opgezet met verschillende leuke speelhoeken. Om de kinderen niet te
overprikkelen houden we de groepen gezellig maar rustig. Niet te veel drukke kleuren,
knutsels en versiersels door elkaar heen! Iedere groep heeft een eigen pantry met
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keukenblok en verschoongedeelte. Hierdoor kan de medewerker op de groep blijven en
overzicht houden als zij voeding voorbereid of een baby verschoont. Voor de veiligheid
zijn alle groepen met elkaar verbonden door glazen deuren. Als ouder krijg je een
speciaal pasje waarmee je binnen kunt komen.

Peuterarrangement
Het traditionele peuterspeelzaalwerk is vervangen door het peuterarrangement. Klik
Kinderopvang vindt dat elke peuter het stimulerende aanbod verdient! Hier gaan peuters
tussen 2 en 4 jaar een volle ochtend samen met vriendjes en vriendinnetjes op
ontdekkingstocht naar verschillende werelden. Denk aan muziek, sport, spel, theater,
natuur, kunst en creatief. Zo ontdekken ze samen waar hun interesses liggen en waar ze
goed in zijn. Wij begeleiden hun avontuur met een uitgebreid activiteitenprogramma en
de juiste pedagogische ondersteuning. Dit doen wij aan de hand van de methode
Peuterplein, waarbij steeds aan de hand van een thema spelenderwijs gewerkt wordt aan
de verbreding van de woordenschat van de kinderen en alle ontwikkelingsgebieden
gestimuleerd worden.
Gedurende het jaar maken de peuters kennis met de verschillende werelden. In de
muziekwereld staat telkens een ander instrument centraal en er wordt veel gezongen. Bij
sport en spel gaat het om de motoriek en komen peuteryoga en balspelletjes voorbij.
Wij verzorgen de activiteiten zelf, of in samenwerking met partnerorganisaties zoals de
bibliotheek en culturele organisaties.
Elke dag bieden we daarbij rustmomenten zoals het gezamenlijk eten van fruit en
natuurlijk geven we kinderen ook alle ruimte om zelfstandig te spelen.
Door het peuterarrangement aan te bieden bereiden we de kinderen spelenderwijs voor
op het basisonderwijs. Door de samenwerking met onderwijs worden er ook meerdere
keren per jaar samen activiteiten ondernomen en gaan kinderen over en weer bij elkaar
op bezoek. Op deze manier voelt de overgang naar het basisonderwijs voor de peuters
als vanzelfsprekend!

BSO talenten
Op onze BSO gaan we verder. We zien dat kinderen vanaf een jaar of vier hun eigen
interesses gaan ontdekken. Daarom werken we op de BSO met onze zogenaamde BSO
talenten.
Onze BSO talenten zijn: muziek, sport & beweging, creatief, rust & concentratie,
samenspel, natuur & onderzoek. Onze medewerkers zorgen dat kinderen alle kans
krijgen om te ontdekken waar ze goed in zijn. Als een kind eenmaal ontdekt waar zijn of
haar interesses liggen geloven wij dat dat automatisch leidt tot een zelfverzekerder en
gelukkiger kind. En dat is wat we willen bereiken!
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Buitenschoolse opvang
Ontwikkeling van Talenten
Is je kind een geboren musicus, voetballer of onderzoeker? Op onze BSO kan je kind op
zijn gemak ontdekken welke talenten het heeft. Naast de vaardigheden die een kind op
school leert, zoals rekenen en schrijven is het belangrijk dat kinderen de mogelijkheid
krijgen om zich breder te oriënteren. Op die manier leert het zichzelf kennen en kan het
genieten van zijn of haar talenten. Wij hebben op onze BSO veel aandacht voor talenten
die in elk kind schuilen. Klik Kinderopvang biedt samen met bijvoorbeeld vrijwilligers in
de eigen omgeving of verenigingen en organisaties veel activiteiten aan om die talenten
verder te ontwikkelen. Het model om dit om te zetten in kortdurende workshops is volop
in ontwikkeling!

Voor kleuters: de Junior BSO
Voor kinderen die voor het eerst naar school gaan kan deze periode wel even wennen
zijn. Een nieuwe omgeving, vreemde gezichten en veel nieuwe dingen om te leren. Na
schooltijd is het dan ook belangrijk dat je kind goed opgevangen wordt en tot rust kan
komen in een vertrouwde omgeving. Onze BSO is een plek weg van school waar kinderen
kunnen en mogen ontspannen. Vooral voor de allerjongsten is dat erg fijn! Op onze BSO
zijn kinderen vanaf 4 jaar van harte welkom. We zien dat kinderen vanaf die leeftijd hun
eigen interesses gaan ontdekken en wij stimuleren en ondersteunen ze daarbij aan alle
kanten.
BSO voor ouderen: de BSO club!
Voor onze oudere kinderen is er de BSO Club. Hier is meer uitdaging en aandacht voor de
interesses van kinderen van hun eigen leeftijd. Zo ondernemen ze avontuurlijke
expedities naar bijvoorbeeld een de kanoboerderij, gaan ze met een natuurbeheerder
een zoektocht ondernemen in de natuur of bezoeken ze een bedrijf.
Er worden relevante onderwerpen als verliefd zijn en pesten besproken met de emoties
die daarbij horen. Ook spelen de oudere kinderen een grotere rol in het dagelijks reilen
en zeilen van de BSO. Ze mogen belangrijke beslissingen nemen over de aanschaf van
nieuw speelgoed, meehelpen een sportdag te organiseren of bijvoorbeeld een eigen krant
over de BSO maken. Zo zorgen we ervoor dat de oudere kinderen meer
verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen en dat de BSO voor hen uitdagend blijft!
Vakantie BSO
Ook op vakantie- of studiedagen kan je kind hele dagen terecht bij onze buitenschoolse
opvang. Er is bovendien de mogelijkheid om je schoolgaande kind uitsluitend tijdens de
vakanties bij ons onder te brengen.
Gastouderopvang
Je gezinsleven combineren met je werk kan uitdagend zijn: op beide vlakken wil je het
beste.
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Een gastouder kan de ideale oplossing zijn. Met meer dan 25 jaar ervaring in de
kinderopvang hebben wij een deskundig team dat sterk is in het selecteren en koppelen
van de juiste gastouder aan een gezin. Én die professionele begeleiding en continue
ondersteuning biedt aan zowel gezinnen als gastouders. Onze gastouders hebben
een pedagogische achtergrond en worden getraind in en ontwikkeld vanuit onze eigen
pedagogische filosofie.
Een liefdevolle, zorgzame en deskundige gastouder die zorgvuldig wordt geselecteerd (op
basis van opleiding, CV, referenties en gesprekken) vanuit de wensen van jullie als
ouders.
Verbinding tussen kindcentrum en gastouder biedt kinderen en ouders
continuïteit!
Gastouders bieden vaak begeleiding aan meerdere kinderen. Afhankelijk van de leeftijd
van kinderen kunnen dit er gelijktijdig maximaal 4 tot 6 kinderen zijn. Het komt ook voor
dat uw kind soms alleen bij de gastouder is.
Voor alle kinderen is het leuk om van tijd tot tijd ook met andere leeftijdgenootjes te
spelen. Bovendien willen we de peuters ook graag een goede voorbereiding op het
basisonderwijs bieden. Daarom willen we de deuren van ons kindcentrum ook graag
openstellen voor de gastouders en hun gastkinderen in hun eigen buurt.
Dit contact biedt tevens de mogelijkheid om kinderen bij ziekte of vakantie van de
gastouder een plekje te bieden in dat kindcentrum om zo steeds de continuïteit in de
opvang te borgen.
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