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Inleiding 

 

Dit Pedagogisch Didactisch Beleidsplan wordt gehanteerd als basisplan en leidraad en is in eerste 

instantie bedoeld om personeelsleden, ouders, verzorgers en andere belangstellenden te informeren 

over de gang van zaken bij DONS Opvang.  

Het omvat zowel het pedagogisch als didactisch handelen in de dagelijkse praktijk.  

De term ‘didactisch’ is toegevoegd, omdat wij (kunstvak)docenten werken en hun didactische 

vaardigheden verweven zijn met het pedagogisch handelen. Het is gebaseerd op onze kennis en 

ervaring als docenten in het onderwijs en de opvang. 

 

Naast dit Pedagogisch Didactisch Beleidsplan is er per opvanglocatie een Werkplan.  

In de Werkplannen staat de locatie-specifieke praktische uitvoering van de opvang beschreven en 

het Veiligheids- en Gezondheidsbeleid. 

 

DONS Opvang streeft naar het bieden van kwalitatief goede opvang. Het vastleggen van zaken in een 

Pedagogisch Didactisch Beleidsplan beschouwen wij als onderdeel van het leveren van kwaliteit.  

Daarnaast wordt de kwaliteit gewaarborgd door de hoge eisen die worden gesteld door de 

gemeente. Deze eisen zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang. De naleving van de Wet Kinderopvang 

wordt gecontroleerd door de GGD in opdracht van de gemeente Amsterdam en de gemeente 

Bussum. 

 

Het Pedagogisch Didactisch Beleidsplan van DONS wordt na elke wijziging ter advies voorgelegd aan 

de oudercommissies van alle DONS-locaties.  

 

Amsterdam, maart 2019 
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1 Visie & Missie  
 

DONS is de letterlijke afkorting van Doorlopende Ontwikkeling Na School. DONS wil meer dan alleen 

buitenschoolse opvang verzorgen. Door actief met kinderen bezig te zijn, beogen we een extra 

bijdrage aan hun ontwikkeling mee te geven. Omdat wij met uitsluitend vakdocenten werken, die 

gespecialiseerd zijn in drama, dans, muziek, beeldende vorming en beweging, kunnen wij naast een 

actieve opvang ook gericht onderwijs aanbieden. De extra aandacht voor deze disciplines is van groot 

belang, bijvoorbeeld als het gaat om de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het zorgt ervoor dat 

kinderen zich veiliger voelen, zich makkelijker durven te uiten, beter kunnen samenwerken en een 

sterkere persoonlijke groei zullen doormaken. Overigens vinden wij het plezier dat kinderen aan deze 

activiteiten beleven en het ontwikkelen van talenten, van evenzo grote waarde. 

 

Eén van de pijlers van het DONS-concept is de samenwerking met de basisscholen waar we 

gestationeerd zijn. We bieden lessen aan onder schooltijd, we hebben een interne werkgroep, 

helpen mee met vieringen en evenementen en houden een open lijn tussen groepsleerkrachten en 

DONS-docenten. De ontwikkeling van kinderen stopt niet na schooltijd. Hun creativiteit en hun 

sociale en cognitieve vaardigheden zijn altijd in beweging, juist wanneer kinderen zich ontspannen of 

vrij spelen. DONS heeft de ambitie om deze ontwikkeling te stimuleren en te volgen. 
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2 Pedagogisch didactisch beleid 

 

Opvoeding en onderwijs zijn belangrijk voor het opgroeiende kind. Ze bieden het kind ondersteuning 

en stimulering tijdens de ontwikkeling. Het brengt ordening aan in gewenst en ongewenst gedrag en 

het stelt kinderen in staat zich vanuit een veilige omgeving te kunnen ontplooien. Wij vinden het 

onze taak de kinderen structuur te bieden en om in hun natuurlijke nieuwsgierigheid en 

leergierigheid te voorzien, te prikkelen en waar nodig te stimuleren.  

 

Pedagogisch handelen 
 

Bij DONS vinden we het belangrijk een geborgen sfeer te creëren en te bewaken. Met een geborgen 

sfeer bedoelen we een veilige en prettige sfeer en omgeving waarin kinderen zich bij (D)ons gezien, 

op hun gemak en gewaardeerd voelen en zich op eigen tempo kunnen ontwikkelen. Medewerkers 

van DONS realiseren zich dat zij continu een voorbeeldfunctie hebben. Een belangrijk aspect aan een 

geborgen sfeer is dan ook de rol die we als docent vervullen. Het is van belang dat we structuur en 

een terugkerend dagritme bieden, zodat kinderen weten waar ze aan toe zijn.  

 

  

 

We zorgen dat kinderen zich welkom voelen en dat ze weten dat we er zijn als ze ons nodig hebben. 

Dat ze erop kunnen vertrouwen dat de docent alle kinderen gelijkwaardig behandelt en adequaat 

optreedt tegen vervelend, oneerlijk of bedreigend gedrag. Reageren op conflictsituaties is daarbij 

niet afdoende. Wij vinden dat het accent moet liggen op preventie. We zorgen voor een positieve 

sfeer in de groep door zelf een positieve houding aan te nemen. In de dagelijkse praktijk leggen we 

het accent op wenselijk gedrag door dit te herkennen, te benoemen en te waarderen. Zo kunnen we 

ervoor zorgen dat onwenselijk gedrag weinig kans heeft te ontstaan.  

 

Wij motiveren de kinderen om aandacht voor elkaar te hebben. We gaan zorgvuldig om met de 

emoties van kinderen door deze ruimte te geven, door begrip te tonen en troost te bieden, te 

luisteren en (na) te bespreken en de individuele expressie te stimuleren. Gedurende de dag is er 

ruimte om zowel mooie momenten als vervelende gebeurtenissen bespreekbaar te maken. Bij een 

voorval of probleem wordt er samen met de kinderen naar een oplossing gezocht.  

Tijdens de activiteiten kunnen thema’s aangekaart worden die gevoelig liggen bij sommigen. Onder 

begeleiding van een DONS-docent zal er met de kinderen op een passende manier over worden 

gesproken. 
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Reflecteren op eigen gedrag gebeurt door kinderen de effecten van hun (positieve dan wel 

negatieve) gedrag te laten zien en het gedrag en de consequenties te laten verwoorden. 

 

Omgang en spel met leeftijdsgenoten en anderen binnen de school zien wij als meerwaarde voor het 

kind in de opvang. We stimuleren de kinderen om relaties en vriendschappen aan te gaan en waar 

nodig helpen we hen daarbij. Ook benadrukken we het nut van samenwerken. We geven 

gezamenlijk invulling aan de culturele aspecten van onze opvang zoals omgangsvormen, feesten en 

vieringen.  

 

Emotionele veiligheid wordt gewaarborgd door de inzet van pedagogisch didactisch handelen van 

het DONS-personeel, duidelijke regels en afspraken (zie Huisregels en Werkafspraken in het 

Werkplan van de betreffende DONS-locatie) en de inrichting van de DONS-ruimtes. Afspraken maken 

met elkaar over hoe we met elkaar omgaan, betekent ook dat we de afspraken moeten handhaven. 

Daarbij moeten we duidelijk zijn over hoe we handelen als de veilige sfeer wordt aangetast. Daarbij 

houden we de volgende stappen aan: 

 

Stap 1 De DONS-docent signaleert het ongewenste gedrag en bespreekt dit in eerste instantie met 

de betrokkenen, ook het gewenste gedrag wordt besproken met (betrokken) kinderen en DONS-

docent.  

Stap 2 Wanneer het gedrag zich toch weer voordoet, volgt na de derde waarschuwing een passende 

betekenisvolle en educatieve sanctie. Voorwaarde is wel dat er een duidelijk signaal van uitgaat naar 

het kind. Elke DONS-locatie hanteert de ‘time-out’; waarbij kinderen even apart van de groep(s-

activiteit) worden gezet. 

Stap 3 Blijft er sprake van herhaaldelijk ongewenst gedrag, dan worden de ouders uitgenodigd voor 

een gesprek. De DONS-docent en ouders houden elkaar op de hoogte van de voortgang van de 

gemaakte afspraken. Als ondanks de gemaakte afspraken het bepaalde gedrag niet verbetert, in 

extreme mate bedreigend of intimiderend voor andere kinderen is of wanneer er sprake is van 

continue verstoring van de DONS-(les)activiteiten met negatieve gevolgen voor de rest van de groep, 

kan DONS besluiten tot (tijdelijke) stopzetting van de overeenkomst. 

 

Bij deze stappen werken wij nauw samen met het schoolteam; de vaste groepsleerkracht van het 

kind en eventueel de intern begeleider of remedial teacher. Deze samenwerking bestaat uit 

informeren en afstemmen. De ouder wordt in een vroeg stadium betrokken bij dit proces (zie 

Protocol Opvallend gedrag). 

 

Ieder kind wordt wel eens geplaagd. Mocht een kind structureel het slachtoffer zijn van pesten, dan 

heeft dit schadelijke gevolgen voor de ontwikkeling van het kind. Door de voortdurende aandacht 

voor de relatie tussen kinderen onderling en tussen kinderen en groepsdocenten, proberen wij een 

veilig klimaat te creëren. Hierdoor is pesten bespreekbaar en krijgt daardoor weinig kans. 

In die gevallen dat er vastgesteld wordt dat er gepest wordt, worden er speciale maatregelen 

getroffen om een einde te maken aan het pesten. Mochten ouders het vermoeden hebben dat hun 

kind pest of gepest wordt, dan sporen we hen aan om dit zo snel mogelijk met ons te bespreken. Het 

beste is dan een mondelinge afspraak te maken met de locatiemanager. 
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Op de scholen waar DONS zijn locaties heeft, wordt gewerkt met verschillende programma’s. De lijn 

van pedagogiek van de betreffende locatie willen wij zoveel mogelijk volgen, om zo een doorlopende 

leerlijn te bieden, ook op het gebied van sociale vaardigheden en interactie tussen kinderen. Dit 

betekent dat DONS het pestprotocol en het programma voor sociale vaardigheden volgt dat op de 

betreffende school gebruikt wordt. Zie hiervoor het Werkplan van de betreffende DONS-locatie of de 

website van de school.  

 

Didactisch handelen 
 

In Nederland geldt de Wet Kinderopvang, die regels voorschrijft voor het opvangen van kinderen. De 

GGD controleert hier jaarlijks op. Wij geloven echter dat er veel meer kwaliteit te bieden is, naast de 

strikte eisen waaraan voldaan moet worden. In Nederland is het (nog) niet gewoon dat er binnen een 

buitenschoolse opvang enkel met HBO-geschoolde en didactisch bekwame docenten gewerkt wordt. 

Omdat DONS hierin anders is, vinden we het belangrijk om toe te lichten hoe wij precies tegen 

opvang aankijken en op welke wijze wij doorlopende ontwikkeling nastreven, zonder voorbij te gaan 

aan het gegeven dat kinderen pas na schooltijd bij DONS komen. 

 

Onze visie op de rol die didactiek in de opvang speelt, kan worden geïllustreerd met behulp van de 

Piramide van Maslow. Deze figuur bevat van onderen naar boven alle voorwaarden die een goede 

kinderopvang  zou moeten bieden: fysieke behoeften; veiligheid; sociaal contact; waardering en 

erkenning. Volgens Maslow zijn dat ook de basisvoorwaarden om te komen tot zelfontplooiing.  

 

 
 

En hierin ligt nu precies de meerwaarde: (d)ons personeel beschikt over zowel de pedagogische als 

didactische vaardigheden om hieraan bij te kunnen dragen; om de ontwikkeling wat betreft deze 

voorwaarden, alsook de onderwijsdoelstellingen van de school waaraan DONS gelieerd is, te kunnen 

begeleiden, sturen en volgen.  

 

De beleidsmedewerkers van DONS ontwikkelen beleid en dragen zorg voor het bewaken en 

implementeren van beleidsvoornemens. Aangezien een aanzienlijk deel van het DONS-beleid 

betrekking heeft op het pedagogisch handelen, ligt hier voor de beleidsmedewerkers de 

voornaamste taak. Zij werken nauw samen met de pedagogisch coach(es) in het verbeteren van de 

pedagogische kwaliteit van de werkzaamheden en professionele ontwikkeling van de 

beroepskrachten. De coach begeleidt en traint de DONS-docenten bij de dagelijkse 

praktijkwerkzaamheden. 
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Doorlopende Ontwikkeling Na School 
 

Hoe kan DONS een aanvulling zijn op regulier basisonderwijs? Op school zijn kinderen veelal cognitief 

bezig zoals met vakken als lezen, taal en rekenen. Na schooltijd werkt DONS met andere 

werkvormen, vooral vanuit het creatieve vlak. DONS biedt didactisch bekwame docenten, actieve 

opvang en activiteiten waarbij rekening wordt gehouden met de thema´s waar de kinderen zich op 

dat moment mee bezighouden en met hun leeftijd of ontwikkelingsniveau. Een kind wordt zo in de 

breedte, dat wil zeggen op meerdere ontwikkelingsgebieden, aangesproken. Dit kenmerkt zich door 

het stimuleren van de creatieve ontwikkeling met dramatische vorming, beeldende vorming, 

bewegingslessen, muziek en de eigen inbreng bij invulling of thema’s van de activiteiten. Door het 

aanbieden van bewegingslessen, zoals dans, gym en yoga, komt de ontwikkeling van de grove 

motoriek volop aan bod. Door o.a. lessen beeldende vorming is er aandacht voor de fijne motoriek.  

 

We begeleiden de cognitieve ontwikkeling door dramalessen, raadspelletjes, te praten, samen 

plaatjes te kijken en (voor) te lezen. Sociaal gevoel en gedrag wordt bij DONS ontwikkeld door 

kinderen te laten samen spelen, hen te stimuleren elkaar te helpen, samen te delen, te leren op hun 

beurt te wachten, groepsspelletjes, rollenspelen, te stimuleren om contact te maken en te kijken en 

luisteren naar elkaar. Naast het culturele programma is de invulling van de vrije tijd erg belangrijk. 

Dit wordt gekenmerkt door het speelse karakter, waarbij plezier van de kinderen en eigen keuze 

voorop staat. 

Bij DONS is er veel ruimte voor talentontwikkeling. We proberen niet alleen aan te sluiten bij waar 

een kind niet goed in is, maar ook bij waar het wel goed in is. We leren kinderen om te gaan met 

deze (on)mogelijkheden. Dit doen we door goede observatie en stimulatie bij talentontwikkeling, o.a. 

door een gedifferentieerd aanbod van activiteiten.  

 

We stimuleren zelfstandigheid (door kinderen taakjes te geven, probleemoplossend te leren denken, 

verantwoordelijkheid te geven), we beogen recht te doen aan de eigenheid (door het stimuleren van 

eigen inbreng en individuele expressie) en een positief zelfbeeld te ontwikkelen (door positieve 

feedback en complimenten). Kinderen leren door naar elkaar te kijken en te luisteren en open te 

staan voor de verschillen en overeenkomsten tussen zichzelf en een ander. Bij DONS wordt ieders 

invulling van een activiteit serieus genomen en positief benaderd. Wanneer een kind met eigen 

initiatieven komt, stimuleren wij dit door deze in de les te verwerken of afzonderlijk te presenteren.  
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Differentiatie 
 

DONS-tijd is vrije tijd, de mogelijkheid tot vrij spel betreft het merendeel van de dag. Het is belangrijk 

dat kinderen zich in eigen tempo vrij kunnen bewegen, hun energie kwijt kunnen en de keuze 

hebben spel op te zoeken of zich juist even terug te trekken. Daarnaast bieden we activiteiten aan.  

We differentiëren naar leeftijd en proberen aan te sluiten bij de ontwikkeling die past bij de 

verschillende leeftijdsgroepen: 

 

Kleuters 4-6 jaar (onderbouw) 

Kleuters maken bij DONS spelenderwijs kennis met drama, muziek, beeldende vorming, dans, sport 

en spel. Vaak is er ook kruisbestuiving tussen de vakken onderling, want voor kleuters zijn spelen en 

leren nog verweven met elkaar. Kinderen krijgen de tijd, ruimte en prikkeling om motorisch, sociaal 

en cognitief te rijpen. Los van een opdracht kan een kind bijvoorbeeld helemaal opgaan in het 

mengen van verf of alleen bezig zijn met het knippen van een stuk papier. Daar is ruimte voor: bij 

DONS is het proces belangrijker dan het resultaat.  

Voorbeeld: Een fiets is heel handig. Je kunt ermee naar school, naar zwemles of naar de supermarkt. Op de fiets 

kom je soms ook allerlei andere mensen tegen die onderweg zijn. Groep Groen gaat het verkeer verkennen door 

toneelspel en spelletjes, knippen en plakken. We spelen en onderzoeken op het plein en in de klas. 

 

Van 6 tot 8 jaar (middenbouw) 

Deze doelgroep krijgt meer de behoefte om volgens regels te gaan spelen. Allerlei wetmatigheden 

worden steeds interessanter en er ontstaan meer vragen over. Deze onderzoekende houding 

stimuleren we graag door samen op onderzoek uit te gaan. De zelfcontrole is toegenomen, alsook de 

schaamte die daarmee gepaard gaat. Het is dus belangrijk dat er een veilige en heldere context 

bestaat waarbinnen gewerkt wordt. Op sociaal gebied verandert er veel. Vriendschappen gaan een 

dominantere rol spelen en er ontstaat een voorkeurshouding in groepen. Om de groep een fijne, 

warme plek te laten zijn, zoeken we naar manieren om samenwerking centraal te stellen.  

Noemenswaardig is de kracht van drama om uit je normale context te stappen en met een totaal 

andere status in spel op te gaan. Daarnaast worden kinderen in deze fase autonomer, krijgen ze 

meer eigenheid en interesses. Dit vraagt om differentiatie in het aanbod.  

Voorbeeld: Zoveel mensen op de wereld met allemaal hun eigen gebruiken, wetten, tradities en gewoontes. Dat 

is niet raar, dat is gewoon anders. Maar hoe anders eigenlijk? Groep Paars gaat de bijzondere gebruiken uit het 

buitenland eens onder de loep nemen.  

 

Van 8 tot 12 jaar (bovenbouw) 

De kinderen uit de bovenbouw hebben de behoefte om zich te onderscheiden van de jongsten en 

daarom wat extra ruimte te krijgen voor eigen verantwoordelijkheid en keuzes. Er wordt meer 

ruimte geboden voor eigen initiatief, zoals het zelfstandig instuderen van een toneelstuk om later te 

presenteren. Verder bieden we vanaf groep Rood de mogelijkheid om zelfstandig binnen en/of 

buiten te spelen, met herhaaldelijk toezicht van de DONS-docent. Er is een grotere vraag naar 

vrijheid, welke beantwoord wordt door meer keuzevrijheid en een actievere rol wat betreft de 

invulling van de activiteiten. Daarnaast heeft deze groep de meeste ervaring met de verschillende 

disciplines en bieden we bij DONS een reeks activiteiten aan die echte verdieping bieden.  

Voorbeeld: Iedereen houdt van feestjes. Maar hoe regel je dat nou..? Hoe zorg je er voor dat je alle leuke dingen 

die je in je hoofd hebt ook echt voor elkaar krijgt? Wat is er nodig? Wat moet je kopen? Hoeveel kost dat? 

Kortom… Hoe organiseer je een feest? Groep Goud weet straks het antwoord. 
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3 DONS dagelijks 

 

De groepen 

 

Leeftijdsgroepen 

In de wet- en regelgeving staat dat een kind in de buitenschoolse opvang in één vaste groep, een 

‘basisgroep’, geplaatst moet worden. Bij DONS heet een basisgroep een ‘kleurgroep’. Bij de DONS-

docenten is bekend welke kinderen op welke dag komen en wie in welke kleurgroep zit. De kinderen 

weten zelf in welke kleurgroep ze zijn ingedeeld en welke DONS-docent(en) op die dag tijdens dat 

blok bij die groep hoort/horen. De kleuren waarmee wij werken zijn terug te vinden op het info-bord, 

de tassenbakken en de kleur van de linten die de kinderen en de docenten dragen. Dit lint levert het 

kind in bij de betreffende DONS-juf of -meester als het aan het eind van de dag afscheid neemt van 

DONS.  

 

 
 

De vraag wordt vaak gesteld wat beter is: een groep met vooral leeftijdsgenootjes (horizontale 

groep) of een gemengde groep (verticale groep). Gericht onderzoek hiernaar ontbreekt. Wel blijkt 

dat het werken in verticale groepen meer inspanning vereist van de BSO-docenten. Dit valt af te 

leiden uit het feit dat de interactievaardigheden van BSO-docenten in horizontale groepen beter zijn 

dan in verticale groepen (NCKO 2009). In een verticale groep moet de pedagogisch medewerker op 

verschillende leeftijdsfasen inspelen. Bovendien vinden de kinderen er minder vriendjes van hun 

eigen leeftijd. Daarom zijn vooral in de buitenschoolse opvang horizontale groepen van belang.  

De kleurgroepen worden samengesteld op basis van (mentale) leeftijd. Ook houden we waar 

mogelijk rekening met vriendschappen en de verhouding meisjes-jongens. Uiteraard krijgen kinderen 

bij DONS buiten de gezamenlijke groepsactiviteiten de vrijheid om zelf keuzes te maken in het 

opzoeken van vriendjes in een andere basisgroep. Ouders kunnen te allen tijde bij de locatiemanager 

opvragen in welke kleurgroep hun kind is ingedeeld. De omvang van de groepen, het aantal 

kindplaatsen en de samenstellingen per DONS-locatie zijn te vinden in het Werkplan van de 

betreffende locatie. 

 

Samenvoegen 

In bepaalde situaties kan er bij DONS voor gekozen worden om kleurgroepen samen te voegen. In 

deze samengevoegde groep is meer keus voor kinderen om samen te spelen. Bij de samenvoeging 

zijn vaste DONS-docenten aanwezig en is de structuur van de dag gelijk, dus herkenbaar voor het 

kind. Ouders worden van dit samenvoegen op de hoogte gebracht en geven hiervoor toestemming.  
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Samenvoeging van groepen is mogelijk bij DONS: 

● Bij structureel lagere bezetting van groepen, zoals op de woensdagen en vrijdagen of bij de 

start van een nieuwe DONS-locatie; 

● Bij veel afmeldingen tijdens lange studie- en/of vakantiedagen. 

Ook kan het voorkomen dat DONS-kinderen bij structureel lagere bezetting (tijdelijk) op een andere 

DONS-locatie worden opgevangen. Dit wordt dan opgenomen in de plaatsingsovereenkomst.  

 

Kleurwissel 

Bij DONS werken we met een horizontale groepssamenstelling, zodat we tijdens de activiteiten aan 

kunnen sluiten bij de ontwikkeling, de behoeften en belevingswereld van de kinderen. Ook de 

logistiek speelt een rol en dat wat de Wet Kinderopvang ons voorschrijft. Daarnaast proberen we 

zoveel mogelijk rekening te houden met vriendjes en vriendinnetjes en de wensen van het kind en de 

ouders. Het gebeurt één, soms twee keer per jaar, dat een DONS- kind van kleurgroep verandert. Dit 

wordt bepaald door de locatiemanager. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.  

 

Beroepskracht-Kind Ratio (BKR) 

De Wet Kinderopvang schrijft voor dat bij een horizontale groepssamenstelling de toegestane BKR 

voor kinderen tot 7 jaar minimaal 1 op 10 en voor kinderen vanaf 7 jaar ten minste 1 op 12 is.  

Bij het maken van personeelsroosters streven we er altijd naar met twee of meer docenten per 

vestiging te staan, ook al zijn er die dag minder dan het maximum aantal toegestane kinderen.  

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat een docent alleen op een groepje van bijvoorbeeld 

6 kinderen staat. Wij zorgen er dan voor dat er altijd een andere volwassene (op maximaal 15 

minuten afstand) beschikbaar is in geval van nood.  

 

Drie-uursregeling 

De Wet Kinderopvang stelt dat bij minimaal tien uur aaneengesloten opvang kan worden afgeweken 

van de BKR gedurende maximaal drie uur per dag. Deze uren hoeven niet aaneengesloten te zijn. Er 

kunnen tijdens die uren minder beroepskrachten worden ingezet. Voorwaarde is dat minimaal de 

helft van het op grond van de BKR vereiste aantal medewerkers wordt ingezet.  

Wij passen alleen op lange DONS-dagen deze regeling toe, zodat DONS-docenten in de gelegenheid 

worden gesteld om pauze te houden. Tussen 12.00 en 15.00 uur mag worden afgeweken van de BKR. 

Dit gebeurt op groepsniveau. De kinderen lunchen en mogen vrij (buiten)spelen. In dit tijdvak kunnen 

de DONS-docenten om de beurt pauze houden. De locatiemanager of dagleiding spreekt ’s ochtends 

met het DONS-team af hoe deze planning er die dag uitziet zodat er altijd voldoende toezicht is. 

 

De ruimtes 
 

DONS maakt gebruik van de ruimtes binnen de school. De ruimtes waar DONS gebruik van maakt 

kunnen per school verschillen. Dit wordt in goed overleg met de schooldirectie en 

gebouwbeheerders afgestemd. Waar mogelijk maakt DONS gebruik van scheidingswanden of 

gordijnen, om grote ruimtes op te splitsen. De ruimtes die DONS gebruikt, worden aantrekkelijk en 

met zorg ingericht en sluiten aan bij de belevingswereld van het kind. Zo is er op iedere locatie een 

podium, waar tijdens de middag en bij de Dagsluiting presentaties gehouden worden. 
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DONS streeft ernaar op iedere locatie passende hoeken te creëren: 

● een verkleedhoek; 

● een leeshoek, met zitzakken en verschillende soorten boeken zoals prentenboeken, 

dichtbundels, stripboeken en boeken op verschillende leesniveaus; 

● een bouwhoek, met bijvoorbeeld houten treinrails, Lego en Kapla; 

● een spelletjeshoek, waar puzzels, oefeningen op het gebied van ruimtelijk inzicht, oefening 

op het gebied van taal en gezelschapsspellen te vinden zijn en  

● een bevo-hoek, met tafels en teken- en knutselmateriaal. 

Om in schoolruimtes, zoals klaslokalen, het accent te leggen op ontspanning werken wij met 

rolkarren of tassen waarin we benodigdheden voor een activiteit of vrij spel meenemen. 

 

Dagritme 

 

DONS hanteert per schooljaar vier blokken van 10 weken, waarin het activiteitenprogramma per dag 

per kleurgroep een eigen thema heeft, begeleid door dezelfde vakdocenten. De activiteiten beslaan 

lessen in drama, beeldende vorming, muziek en/of beweging.  

Het ritme van een DONS-dag is ieder blok hetzelfde: 

 

Tussen 15.00u en 16.00u  De school is uit!  

De kinderen worden opgevangen, krijgen eten en drinken, gaan vrij en begeleid spelen, zo mogelijk 

buiten. We nemen tijd om de dag door te nemen en/of een verhaal te vertellen. 

 

Vanaf 16.00u  Tijd voor een activiteit!  

Dit onderscheidt DONS het meest van andere opvangorganisaties. De kinderen gaan aan de slag met 

de bij dat blok en die kleur behorende DONS-docenten. Een activiteit duurt een half uur tot een uur. 

Daarnaast is er genoeg tijd om vrij te spelen, binnen of buiten. 

 

Om 17.15u  Dagsluiting  

De dag wordt gezamenlijk afgesloten met zang, dans en spel. Of kinderen laten aan elkaar laten zien 

wat zij die dag gedaan hebben. Hierbij leren de kinderen zichzelf te presenteren aan publiek. Ook 

leren ze zich als publiek op te stellen, waarbij luisteren en kijken naar en waarderen van het werk van 

de ander voorop staat.  Door zelf ook regelmatig op ‘het podium’ te staan, leren de kinderen dat je je 

daarmee kwetsbaar opstelt, wat hun reacties als publiek zijnde zichtbaar beïnvloedt. 

 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen trots zijn op wat zij hebben geleerd en hun schooldag 

beëindigen met een vast ritueel. De ouders zijn hierbij van harte welkom! Na de Dagsluiting mogen 

de kinderen vrij kiezen. We stellen het op prijs als ouders hun kind niet eerder dan 17.30u ophalen 

i.v.m. ons activiteitenprogramma (uitzonderingen daargelaten). 
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4 Veilig, fris en gezond 

 

DONS en de Wet Kinderopvang 

De kwaliteit van de kinderopvang is een zaak van ouders die gebruikmaken van kinderopvang, de 

aanbieders van kinderopvang en de overheid. Volgens de Wet Kinderopvang zijn ondernemers in de 

kinderopvang verplicht verantwoorde kinderopvang aan te bieden. Dit is kinderopvang  

die bijdraagt aan een goede ontwikkeling van een kind in een veilige en gezonde omgeving. 

 

Toezicht 

Het kwaliteitsbeleid is vastgelegd in de ‘Beleidsregels Kwaliteit Kinderopvang’ als onderdeel van de 

Wet Kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van de opvang. De 

GGD voert regelmatig inspecties uit op alle DONS-locaties. Het Rijk is verantwoordelijk voor het 

landelijk toezicht hierop. De meest recente inspectierapporten van de GGD Inspectie zijn te 

downloaden via onze website. De rapportages zijn te vinden in het LRK via: 

www.landelijkregisterkinderopvang.nl 

 

Veiligheid 

 

Bij het inschatten van veiligheidsrisico’s wordt door de GGD geadviseerd om van het ergste scenario 

uit te gaan. Het gaat er namelijk om dat wij risico’s liever te hoog dan te mild inschatten en -waar 

mogelijk- verkleinen door: 

 

A. Kennis en bewustzijn van kleine en grote risico’s  

Bij DONS vinden we dat het leerzaam is voor kinderen om te leren omgaan met kleine risico’s die bij 

het normale leven horen. Wat doe je als de bal op straat rolt? Als je tegen een ander kind aan botst? 

Hoe houd je een schaar vast en hoe geef je ‘m door? Door te werken met docenten ligt de nadruk bij 

DONS bij ‘leer het de kinderen zelf te kunnen’. Daarnaast neemt DONS uiteraard haar 

verantwoordelijkheid serieus en zorgt er dus voor dat het personeel kennis heeft van grote risico’s 

met daarbij de maatregelen die zijn of worden genomen om het risico te beperken. DONS zorgt 

ervoor dat het personeel kennis heeft van: 

 

● Ontruimen bij brand of bommelding (BHV, zie Checklijst BHV, Werkplan) 

● Eerste hulp bij ongelukken (EHBO, zie Werkplan) 

● Regels en afspraken over verkeersveiligheid 

● Hoe te handelen als een kind vermist wordt (zie Protocol Vermissing van een kind) 

 

B. Actueel houden van het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt actueel gehouden door periodieke evaluatie en na 

gebeurtenissen/veranderingen (verbouwing, ongeval, nieuwe inzichten e.d.) die daartoe aanleiding 

geven. Hierbij maken we gebruik van de vernieuwde Risicomonitor. Op elke DONS-locatie vervult de 

locatiemanager de rol van veiligheids- en gezondheidscoördinator.  

 

 

 

http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/
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Het is van belang dat de beroepskrachten weten welke risico’s kinderen lopen en welke maatregelen 

hiervoor genomen moeten worden. Daarom betrekken we de DONS-docenten actief bij het beleid.  

Met behulp van verschillende werkvormen denkt het team na over de grote en kleine risico’s op hun 

locatie en in het algemeen. Gedurende het schooljaar laten we de volgende zes modules met 

bijbehorende thema’s uit de nieuwe Risicomonitor passeren:  

1) Brandveiligheid 

2) Veilig en gezond gebouw en buitenruimten 

3) Sociale veiligheid 

4) Veilig ontdekken 

5) Verzorgen 

6) Arbo 

 

C. Taken en vaardigheden; adequaat handelen 

De werkzaamheden die betrekking hebben op het creëren van een frisse en veilige opvangomgeving, 

worden opgenomen in het Schoonmaakrooster, welke wordt opgesteld door de locatiemanager en te 

vinden is in de DONS-Dagelijks-Map op de locatie. De werkafspraken per DONS-locatie zijn te vinden 

in het Werkplan van de betreffende locatie. 

 

D. Voldoende en veilige materialen 

Bij DONS dragen we zorg voor een goed (aan)gevulde EHBO-kist en zorgen we dat speelgoed wordt 

schoongemaakt en defect speelgoed wordt verwijderd. Deze punten zijn onderdeel van het 

Schoonmaakrooster. 

 

E. Duidelijke werkafspraken en huisregels 

Huisregels gelden bij DONS voor de kinderen en het personeel. Er zijn aparte regels per locatie, 

omdat de ruimtes en materialen kunnen verschillen. De Werkafspraken en Huisregels staan 

beschreven in het Werkplan van de betreffende locatie. 

 

F. Controle en Evaluatie na incidenten  

Incidenten worden vastgelegd. Mochten vergelijkbare incidenten vaker voorkomen, dan wordt 

gekeken of en hoe dit incident te voorkomen is. Mocht dit niet mogelijk zijn met een praktische 

oplossing, dan kan ervoor gekozen worden enkele regels of afspraken in het Werkplan van de 

betreffende locatie te wijzigen. 
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Hygiënebeleid                 

 

Hygiëne en frisse lucht hebben onze dagelijkse aandacht. Binnen de DONS-locaties wordt de 

gangbare huishoudelijke hygiëne gehandhaafd. Het is belangrijk dat de omgeving waar de  

kinderen verblijven schoon wordt gehouden. Zie Protocol Hygiëne. 

Ventilatie Voldoende ventilatie is een voorwaarde voor een gezond binnenmilieu. In de 

Werkinstructies in het Werkplan en het Protocol Ventileren en luchten staat beschreven hoe we bij   

DONS op dit gebied te werk gaan.  

Zindelijkheid Het zindelijkheidsbeleid van DONS laten wij zoveel mogelijk aansluiten op het beleid 

van de samenwerkende scholen. Als dit beleid er niet is of niet toereikend is, vullen wij dit aan. Zie 

Protocol (on)zindelijkheid. 

Luizen Het Luizenbeleid van DONS laten wij zoveel mogelijk aansluiten op het beleid van de 

samenwerkende scholen. Zie Protocol Hoofdluis. 

                                                        

Gezondheid 

 

Eten en drinken bij DONS 

DONS biedt de kinderen tijdens DONS-tijd eten en drinken aan. Wij proberen een gevarieerd en zo 

gezond mogelijk aanbod te doen. Daarbij houden wij rekening met een aantal factoren: 

● Wensen kinderen/ouders; 

● Grootte van de groepen; 

● Praktisch: opslagmogelijkheden op school, lokalen gebruik; 

● Dagindeling DONS.  

Op lange(re) DONS-dagen, zoals de woensdag en vakantie- of studiedagen, verzorgt DONS ook een 

lunch. Voor meer informatie over eten en drinken bij DONS, zie Protocol Voeding. 

 

Ziekte en medicijngebruik 

Bij twijfel over een (besmettelijke) ziekte of aandoening nemen wij contact op met de GGD en/of de 

eigen huisarts van het kind. DONS vraagt specifieke kind-informatie op (zoals bekende allergieën) bij 

de inschrijving en bij de start van de opvang tijdens het Wegwijsgesprek met ouders. Deze informatie 

wordt geregistreerd in de eigen administratie en in de DONS-Dagelijks-Map. Voor kinderen die 

medicijnen gebruiken, zal door de ouders een medicijnformulier ingevuld moeten worden. Zie 

Protocol bij ziekte- en medicijngebruik. 
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Meldcode 

 

Wanneer ons personeel afwijkend, zorgelijk gedrag bij een kind signaleert en hierdoor onze zorgen 

over dit kind alarmerend zijn, hanteert DONS de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling in 

de vorm van het Protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang 

(juni 2018). Het geeft de stappen aan die gezet moeten worden in het proces: 

1. In kaart brengen van signalen; 

2. Collegiale consultatie en raadplegen advies- en meldpunt Veilig Thuis; 

3. Gesprek voeren met de ouder(s); 

4. Wegen van geweld aan de hand van het afwegingskader; 

5. Beslissen: melden of zelf hulp organiseren en effecten volgen.  

 

Dit protocol is ook te downloaden op onze website. De Meldcode staat twee keer per jaar op de 

agenda en wordt besproken met de DONS-medewerkers. Bij aanvang van elk nieuw blok besteden 

we extra aandacht aan dit onderwerp tijdens de kindbesprekingen op de locaties. 

Kinderopvangcentra dragen een eigen verantwoordelijkheid voor het signaleren van 

kindermishandeling en voor het ondernemen van actie na het signaleren. De signalen moeten 

worden doorgegeven aan de instanties die hulp kunnen bieden aan het gezin. De DONS-

medewerkers hebben hierin een duidelijke taak. Zij zien de kinderen regelmatig en kunnen opvallend 

of afwijkend gedrag signaleren. Nadat zij signalen hebben opgemerkt is het ook hun taak om actie te 

ondernemen, waarna het protocol die de Meldcode voorschrijft wordt gevolgd.  

 

 

 
 

 

De Aandachtsfunctionarissen van DONS steunen de DONS-docenten bij deze taak en geven sturing 

aan de uitvoering van het protocol. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat de signalen bij de juiste 

instantie terechtkomen. Bij DONS zijn twee ‘Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling’ 

aangesteld, te weten: Marjolijne Fongers (directielid) en Sofie Veenstra (beleid & communicatie). Zij 

hebben de kennis en kunde om het DONS-team te coachen en te adviseren omtrent signalen, de 

Meldcode, gespreksvoering, Veilig Thuis en de procedure rondom een melding. 

 

 

 

 

 

 

mailto:https://www.donsopvang.nl/wp-content/uploads/2019/01/Protocol-kindermishandeling-en-grensoverschrijdend-gedrag-voor-de-kinderopvang-juni-2018.pdf
mailto:https://www.donsopvang.nl/wp-content/uploads/2019/01/Protocol-kindermishandeling-en-grensoverschrijdend-gedrag-voor-de-kinderopvang-juni-2018.pdf
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Grensoverschrijdend gedrag 

Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme impact hebben op 

het welbevinden van het getroffen kind. Duidelijke huisregels en werkinstructies zijn dan ook 

noodzakelijk om een veilige omgeving te bieden aan kinderen bij DONS. Deze regels en instructies 

staan beschreven in onze locatie-specifieke Werkplannen. Daarnaast hebben we de volgende 

maatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag met elkaar te voorkomen en wat te doen als 

het toch gebeurt: 

- Twee keer per jaar organiseren we de ‘Meldcode week’, waarin we de Meldcode 

Kindermishandeling en het onderwerp ‘Sociale veiligheid’ bespreken en zo een open cultuur 

creëren waarin medewerkers elkaar durven aan te spreken. 

- In de locatie-specifieke Werkplannen hebben we opgenomen dat kinderen wordt geleerd 

hoe met elkaar om te gaan, waarbij respect is voor normen en waarden.  

- Daarnaast leren we kinderen dat het belangrijk is dat ze het direct aangeven als zij bepaald 

gedrag ervaren dat niet wenselijk is. We helpen ze mondiger te maken wanneer dit nodig is. 

 

De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen: 

- Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG verklaring) en staan 

ingeschreven in het Personenregister. 

- Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden bij signalen van  

grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling en signalen van mogelijk geweld- of 

zedendelict door collega jegens een kind. In de ‘Meldcode weken’ besteden we hier 

aandacht aan. 

 

Meldplicht 

Bij aanwijzingen van seksueel of ander geweld tegen een kind door een werknemer, dient de 

werkgever dit te melden bij de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De 

vertrouwensinspecteur overlegt met de werkgever of er aangifte moet worden gedaan bij de politie, 

welke het misdrijf onderzoekt. Werknemers moeten bij aanwijzingen van geweld tegen een kind 

door een collega contact opnemen met hun werkgever. Vermoedt de werknemer dat de werkgever 

zich hier schuldig aan maakt, dat dient de werknemer aangifte te doen bij de politie. Ouders kunnen 

met aanwijzingen van geweld tegen een kind  ook contact opnemen met de vertrouwensinspecteur. 

Het team van vertrouwensinspecteurs bij de Inspectie van het Onderwijs is tijdens kantooruren te 

bereiken op het telefoonnummer 0900- 1113111. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://duo.nl/campagne/personenregister-kinderopvang.jsp
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5 Communicatie 

 

Contact met ouders  
 

Een goede samenwerking met ouders is van groot belang: een vertrouwde relatie en goede 

informatieoverdracht tussen het DONS-team en ouders leidt tot meer kwaliteit voor de kinderen. 

Kinderen voelen zich daardoor veiliger en DONS-docenten kunnen met behulp van de informatie van 

de ouders beter inspelen op ieder kind. Ook kunnen we er zo voor zorgen dat de twee 

opvoedomgevingen, thuis en de opvang, goed op elkaar zijn afgestemd.  

Breng- en haalmomenten  

Tijdens vakanties of studiedagen zullen wij bij het brengmoment vragen of er bijzonderheden zijn.  

Op reguliere opvangdagen spreken we de ouders voornamelijk bij het ophalen, over hoe de dag is 

verlopen, hoe het kind de dag heeft beleefd en of er bijzonderheden zijn. Een uitgebreider gesprek 

kan aangevraagd worden als dat nodig of gewenst is op ons initiatief of op initiatief van de ouders. 

Als ouders hun kind niet zelf komen halen, dienen ze dit van te voren te laten weten. Uit 

veiligheidsoverwegingen geven wij kinderen niet zonder toestemming van de ouders mee aan 

derden. Om diezelfde reden kunnen kinderen alleen opgehaald worden door iemand van boven de 

12 jaar. 

 

Het wegwijsgesprek  
Wanneer een kind geplaatst is, kunnen ouders een wegwijsgesprek aanvragen met de betreffende 

locatiemanager. Bij voorkeur is hierbij ook het kind aanwezig. Tijdens dit gesprek wisselen we 

informatie uit en kan het kind alvast kennismaken met groepsgenootjes en de ruimtes. Het 

wegwijsgesprek is bedoeld om eventuele bijzonderheden met de ouder te bespreken voordat DONS 

een kind gaat opvangen. Als een nieuw kind is aangemeld bij DONS en het contract is rond, vindt er 

telefonisch contact tussen de ouders en de locatiemanager plaats om een  afspraak op de locatie te 

maken. Het wegwijsgesprek kan gecombineerd worden met een wendag.   
In het Wegwijsgesprek komt aan bod: 

 

● Rondleiding, voorstellen aan het team; 

● Dagindeling bij DONS; 

● Groepsindeling en samenvoegen; 

● Welke ruimtes we gebruiken: waar dagelijkse informatie terug te vinden is; 

● Wat te doen bij ziekte/afwezigheid, vragen aan kantoor, vakanties; 

● Halen/brengen, eerder komen of laat zijn; 

● Bespreken of alle info compleet is/er bijzonderheden zijn; 

● Verslaglegging; 

● Protocol Beeldmateriaal; 

● Verwijzen naar protocollen en Pedagogisch Didactisch Beleidsplan. 
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Nieuws 

DONS probeert ouders zo duidelijk mogelijk te informeren over alle activiteiten die zich tijdens de 

opvang afspelen. Deze informatie bereikt de ouders door: 

● Nieuwsberichten op de website en op de prikborden;  

● Nieuwsbrieven per e-mail aan alle ouders; 

● Extra specifieke nieuwsbrieven over bijvoorbeeld de zomervakantie; 

● Een folder met daarin het wisselende activiteitenprogramma; 

● Een regelmatige update van onze website. 

 

 

 

 

Ouderlogin 

Bij het ingaan van het DONS-contract, krijgen ouders een eigen ouderlogin. Met deze code kunnen 

ouders zelf ruildagen, extra opvangdagen en vakantiedagen aanvragen of afwezigheid aangeven. Na 

ontvangst van een acceptatie mail is de aanvraag bevestigd. 

 

Klachtenregeling 

Waar het gaat om communicatie vinden wij het belangrijk dat er respectvol en fatsoenlijk met elkaar 

wordt omgegaan, ook in situaties waarin sprake is van irritatie, boosheid of verschil van mening. We 

willen duidelijk zijn, zodat misstanden en verkeerde verwachtingen kunnen worden voorkomen. We 

streven naar adequate informatieverstrekking, open communicatie en korte lijnen met ouders. Dit 

zorgt voor een geborgen klimaat, waarbij ouders zich niet geremd hoeven te voelen om ons aan te 

spreken wanneer er iets misgaat. Als ouders een klacht hebben over de werkwijze of het personeel 

van DONS, zijn zij niet verplicht eerst contact op te nemen met één van de docenten, de 

beleidscoördinator, de directie of de oudercommissie van de DONS-locatie. We hopen natuurlijk dat 

dit wel gebeurt. We nemen klachten namelijk heel serieus en zullen in goed overleg met ouders 

ervoor proberen te zorgen dat zij hun kind(eren) met het volste vertrouwen naar DONS opvang 

(blijven) brengen.  

Mocht de klacht niet naar behoren of naar wens behandeld zijn, dan kunnen ouders een 

klachtenformulier invullen, welke te downloaden is via onze website. Mocht de klacht alsnog 

bestaan, dan kunnen ouders een officiële klacht indienen. DONS is lid van de Geschillencommissie. 

 

Exitgesprek 

Als een kindplaats is beëindigd uit onvrede over onze wijze van opvang, worden de ouders via het 

DONS-kantoor uitgenodigd voor een exitgesprek met vragen over hun ervaringen. Deze evaluatie kan 

input zijn voor verbeteracties. 

 

https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang/
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Oudercommissie 

 

DONS werkt vraag- en samenwerkingsgericht en wil een toegankelijk BSO-aanbod bieden waarbij de 

ontwikkeling van de kinderen voorop staat. Ouders worden actief en informeel betrokken bij het 

kwaliteits- en pedagogisch beleid van de organisatie. Elke DONS-locatie heeft een eigen 

oudercommissie. Deze OCIE’s hebben de taak om: 

● De belangen van de kinderen en ouders van DONS zo goed mogelijk te behartigen en de 

ouders te vertegenwoordigen; 

● Te adviseren over de kwaliteit van de opvang bij DONS; 

● Ontwikkelingen rond de kinderopvang kritisch te volgen; 

● Te adviseren bij wijzigingen in beleid en kosten (bijvoorbeeld uitbreiding kindplaatsen en 

verhoging tarief); 

● Bij de jaarlijkse GGD-Inspectie de gevraagde (onafhankelijke) informatie te geven over DONS. 

De oudercommissies zijn te bereiken per mail, te richten aan de OCIE van een specifieke DONS-

locatie, via: ocie1@donsopvang.nl; ocie2@donsopvang.nl enz. 

 

Contact met de school  
 

Raamovereenkomst 

Met een aantal scholen heeft DONS een raamovereenkomst vastgesteld, waarin afspraken staan die 

betrekking hebben op het medegebruik van schoolruimtes, informatie-uitwisseling en gezamenlijke 

visie op onderwijs en opvang. Deze overeenkomst is op te vragen bij de directeur van DONS of de 

directeur van de desbetreffende school. 

 

DONS Werkgroepen  

Om de vervlechting van school met de buitenschoolse opvang verder vorm te geven en om beter aan 

te sluiten bij de doelen van de school en de DONS-kinderen, kan er een werkgroep worden 

aangesteld. Deze werkgroep bestaat uit leerkrachten van het vaste leerkrachtenteam van de school 

en hebben o.a. tot doel de wederzijdse samenwerking beter te laten verlopen. Zowel op het gebied 

van omgang met kinderen als over bijvoorbeeld het gezamenlijk gebruik van ruimtes of gedeelde 

verantwoordelijkheid. 

 

Kernteams 

De kernteams van DONS zijn gekoppeld aan een DONS-locatie en bestaan uit de locatiemanager en 

een aantal DONS-docenten die meerdere dagen per week op die locatie werkzaam zijn. Deze vaste 

gezichten vergroten het draagvlak wat betreft contact met groepsleerkrachten, ouders en bovenal 

de kinderen en dragen hierdoor bij aan de vertrouwensrelatie. 

Het kernteam leert de kinderen goed kennen en heeft regelmatig contact met DONS-collega’s over 

kinderen afzonderlijk of binnen de kleurgroep. Hierdoor kunnen de DONS-docenten beter inspringen 

op de behoeften van de kinderen en is er meer zicht op hun persoonlijke ontwikkeling. Zij zijn 

aanspreekpunt voor ouders en kinderen en vervullen daarmee de rol van mentor. Bijzonderheden 

worden besproken met een kernteamlid. Zo nodig worden er direct afspraken gemaakt met 

betrekking tot de verzorging en/of begeleiding van het betreffende kind. Op de locatie-pagina’s op 

onze website is te vinden welke docenten op welke locatie in het kernteam zitten. 

mailto:ocie1@donsopvang.nl
mailto:ocie2@donsopvang.nl
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Kindbesprekingen 

Het kernteam heeft onderling, per locatie, overleg over de kinderen. DONS werkt nauw samen met 

de school en zal bij het signaleren van opvallend gedrag (positief en negatief) dit mondeling 

bespreken met de ouders en met de vaste groepsleerkracht. Er worden notulen van de 

kindbesprekingen gemaakt. Deze dienen alleen voor gebruik van de DONS-docenten en zijn op 

verzoek ter inzage voor de ouders. Gegevens van kinderen die bij DONS weg gaan worden na één 

jaar vernietigd.  

 

Observatie en rapportage 

Om de ontwikkeling van kinderen te kunnen stimuleren en bevorderen, is het belangrijk deze te 

volgen. Er vinden groepsoverdrachten plaats, zodat aan de groepsdynamiek gewerkt kan worden en 

er per groep gedurende een schooljaar genoeg gedifferentieerd wordt.  

Ook volgen we de ontwikkelingen van kinderen individueel, middels observaties, registraties, 

interactie, activiteiten op maat en kindbesprekingen. De bevindingen worden vastgelegd in een 

beveiligd dossier. Ieder schooljaar maken we per kind een verslag, welke meegegeven wordt aan de 

ouders en voor de groepsleerkrachten van de desbetreffende school ter inzage beschikbaar zijn.   

Deze manier van informatie-uitwisseling kan naar onze mening waardevolle input zijn voor de vaste 

groepsleerkracht. En andersom geloven wij dat het de doorlopende ontwikkeling van de DONS-

kinderen ten goede komt. 

 

DONS gaat ervan uit dat ouders zich kunnen vinden in onze visie en geen bezwaar maken tegen het 

delen van deze relevante kind-informatie met de betreffende groepsleerkracht van de school. 

Mochten ouders hier toch bezwaren tegen hebben, dan dienen zij dit bij het aangaan van het 

contract schriftelijk kenbaar te maken aan DONS. 

In uitzonderlijke gevallen is er ook observatie en rapportage ten aanzien van gevoeliger 

onderwerpen. Deze worden elders vastgelegd en dienen een ander doel. Zie hiervoor onze Meldcode 

Huiselijk geweld en Kindermishandeling. 

 

Extern vertrouwenspersoon 

 

DONS heeft een extern vertrouwenspersoon: Heleen de Jong. Zij kan geraadpleegd worden inzake 

kwesties over ongewenst gedrag en integriteit en als mediator bij klachten en conflicten. 

Heleen is bereikbaar via e-mail: info@heleendejongadvies.nl of telefonisch: 06-25024555.  
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6 Praktische zaken 

 

DONS-contract 

 

Opvang bij DONS is mogelijk vanaf één dag per week. Een contract met DONS geeft recht op opvang 

tijdens schooldagen, maar ook tijdens vakantie- en studiedagen die op deze dag van de week vallen. 

Er kan niet worden begonnen bij DONS voordat het contract ondertekend en ontvangen is.  

  

Afmelden of eerder ophalen  
 

DONS draagt, zodra de schoolbel gaat, de verantwoordelijkheid voor elk DONS-kind dat op onze 

presentielijsten staat. Als een kind niet naar DONS komt op een contractdag, is het belangrijk dat er 

van tevoren via de ouderlogin of eventueel op de dag zelf per sms-bericht bij de betreffende locatie 

afgemeld wordt voor DONS, ook als er reeds bij school is afgemeld. De ouder dient het kind en de 

groepsleerkracht van tevoren in te lichten. Wij verwachten dat kinderen niet voor 17.30 uur 

opgehaald worden, in verband met de activiteiten. Is dit bij uitzondering wel het geval, dan 

vernemen wij dit graag van tevoren per sms. 

 

Wennen, ruilen en incidentele opvang  
 

DONS heeft geen vastomlijnd wenbeleid. De mate waarin een kind moet wennen, verschilt namelijk 

sterk per kind. Op de eerste DONS-dag kunnen ouders een halve of hele dag ‘meelopen’ met het 

kind. Of het kind kan een paar uur wennen bij DONS en wordt eerder door de ouder opgehaald, dit is 

echter alleen mogelijk vanaf het moment dat het DONS-contract is ingegaan. De mogelijkheden 

worden mondeling met de ouder besproken. Een kind dat voor het eerst bij de opvang komt, krijgt 

een rondleiding en wordt het aan de andere kinderen en de DONS-docenten voorgesteld. De docent 

geeft kinderen extra aandacht en begeleiding tijdens de eerste DONS-dagen.  

De overstap naar een andere kleurgroep, het ‘intern wennen’,  wordt bepaald door de 

locatiemanager, die alle kinderen kent en hun creatieve en sociale ontwikkeling volgt. Als een kind 

toe is aan een nieuwe uitdaging of vanwege vriendschappen naar een andere groep wil, wordt dit 

besproken en afgewogen. Het intern wennen is een natuurlijk proces, wat vergeleken kan worden 

met de overgang van de ene basisschoolgroep naar de andere. De ouders van het kind krijgen 

hierover bericht.  

 

Ruilen is alleen mogelijk binnen drie schoolweken of binnen een schoolvakantie en kan aangevraagd 

worden door middel van de ‘Ouderlogin’ of in overleg met het kantoor; wij checken of er in de 

kleurgroep van het kind plek is en geven met een bevestiging per mail ook door dat ouders zelf hun 

kind en de docent op school op de hoogte dienen te brengen.  

 

Een extra DONS-dag kan aangevraagd worden via de ‘ouderlogin’; wij checken of er in de kleurgroep 

van het kind plek is en geven met een bevestiging per mail ook door dat ouders zelf hun kind en de 

docent op school op de hoogte dienen te brengen.  
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Bijzondere dagen 

 

Tijdens door het Rijk erkende nationale feestdagen is DONS gesloten (zie onze Agenda op de website 

van DONS). Op overige bijzondere dagen, zoals studie- en vakantiedagen, is DONS open van 8.00 uur 

tot 18.30 uur. Wij verwachten de kinderen zonder afmelding op die dagen om uiterlijk 09.30 uur op 

de betreffende locatie. Wij gaan ervan uit dat de kinderen, zoals op reguliere opvangdagen, niet voor 

17.30 uur worden opgehaald. Mocht dit wel het geval zijn, dan is het belangrijk dit tijdens het 

brengmoment aan de aanwezige dagleiding te melden, zodat hier rekening mee gehouden kan 

worden bij het maken van de planning en eventuele uitstapjes. 

 

Woensdagen 

De woensdagen bij DONS kennen een relatief lage bezetting. Hierdoor zijn niet alle DONS-locaties op 

deze dag geopend. Voor meer informatie, zie het Werkplan van de betreffende locatie, of de pagina 

Openingstijden op onze website. 

 

Studiedagen 

DONS is op studiedagen open van 08.00 uur tot 18.30 uur. Wij rekenen op de kinderen die de dag 

waarop de studiedag valt, in het DONS-contract hebben. Ruilen naar een studiedag kan enkel na 

goedkeuring van het DONS-kantoor. Kinderen moeten, net als op vakantiedagen, om uiterlijk 9.30 

uur gebracht zijn, zodat met het dagprogramma gestart kan worden. 

 

Zomervakantie 

Tijdens de Zomervakantie maakt DONS een uitstap naar een spectaculaire buitenlocatie. We laten de 

grote stad achter ons en gaan voor frisse buitenlucht en buitenactiviteiten. We vertrekken in de 

ochtend met bussen van vooraf aangegeven DONS-locaties, waar de kinderen diezelfde dag vanaf 

17.30 uur weer opgehaald kunnen worden. Iedere week heeft een eigen thema en een weekleiding. 

 

 

 
 

 

Kinderen blijven de gehele zomer in hun eigen kleurgroep. Deze kleurgroepen worden zo nodig 

samengevoegd. De (samengevoegde) groep verzamelt bij aanvang van de DONS-dag, bij de afsluiting 

en de zorgmomenten. 
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Meer informatie over de Zomervakantie is te vinden op onze website. Ook worden ouders van 

tevoren ingelicht via een Zomer Nieuwsbrief en een aan de zomervakantie gewijde ouderavond of 

Zomer- Info dagen. Kinderen krijgen een Zomer Handboek mee naar huis. Voor meer informatie over 

de werkwijze gedurende de zomer, wordt er ieder jaar een Zomer Draaiboek gemaakt, welke is op te 

vragen via kantoor. 

 

Bundelen  
 

Om ouders maximaal profijt te geven van hun opvangcontract, mogen zij binnen schoolvakanties alle 

contractdagen bundelen. Zo geeft bijvoorbeeld twee contractdagen bij DONS recht op vier 

opvangdagen (2 weken x 2 dagen) in bijvoorbeeld een voorjaarsvakantie en twaalf opvangdagen  

(6 weken x 2 dagen) binnen de zomervakantie. Ouders kunnen deze dagen inplannen zoals ze zelf 

willen, verdeeld over de zomervakantieweken. Voor de zomervakantie begint, krijgen alle ouders een 

Nieuwsbrief met daarin het verzoek via de ouderlogin om hun zomerplanning door te geven. DONS 

maakt op basis hiervan een rooster en een planning voor de zomer bij DONS. 

 

Kleutervrije dagen 
 

Verschillende DONS-locaties hebben kleutervrije ochtenden of dagen. DONS biedt ook dan opvang. 

Het is mogelijk halve dagen of vrije ochtenden (eens in de twee weken), op te nemen in het contract. 

Voor meer informatie, zie het Werkplan van de betreffende DONS-locatie. 
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7 DONS-personeel 

Een belangrijke factor voor de kwaliteit van de kinderopvang is de opleiding van de medewerkers. 

Voldoende en gerichte opleiding stelt medewerkers in staat om boven het intuïtief of routinematig 

werken uit te stijgen en te reflecteren op hun aanbod en aanpak (Peeters 2008). Die reflectie leidt tot 

verbetering van de kwaliteit. De pedagogische kwaliteit is hoger in groepen met beter gekwalificeerd 

en geschoold personeel. 

 

Personeelsbeleid  
 

Tijdens de sollicitatieprocedure bij DONS wordt elke docent, naast kunde, ervaring en liefde voor het 

werken met kinderen, beoordeeld op pedagogische en didactische kwaliteiten. Een Pabo-diploma of 

relevante lerarenopleiding (gelijk aan mbo-niveau 4 of hoger) is een minimum opleidingsvereiste. De 

meesten hebben een hbo-opleiding gevolgd tot docent op het gebied van bijvoorbeeld drama, 

beeldende vorming, muziek, dans of lichamelijke opvoeding. Als een docent wordt aangenomen bij 

DONS Opvang, moet een recente Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) getoond kunnen worden. 

DONS-docenten werken volgens de eisen die de CAO-Kinderopvang aan de werkomstandigheden 

stelt. Regelmatig krijgt het DONS-team bijscholing op het gebied van EHaK en BHV- vaardigheden. 

Ook doet ons personeel mee met de ontruimingsoefeningen van de school of die van DONS. De 

meeste medewerkers hebben een parttime aanstelling.  

 

Docenten in opleiding 

 

Bij DONS nemen we mensen aan die verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen om zelfstandig te 

werken met kinderen en die de vaardigheden hebben om binnen een team te werken met groepen 

kinderen van verschillende leeftijden. Soms komt het voor dat iemand die afgestudeerd is aan 

bijvoorbeeld het conservatorium, een Ervarings Certificaat-traject (EVC) moet doorlopen, om het 

behaalde diploma te laten toetsen aan de opleidingseisen die de Wet Kinderopvang aan de functie 

stelt (zie www.FCB.nl).  

Een nog niet afgeronde beroepsopleiding kwalificeert ook voor de functie van beroepskracht bij 

DONS, wanneer het een opleiding op niveau HBO-bachelor betreft en de docent in opleiding 

minimaal 75% van de studiepunten van de totale opleiding heeft behaald of een overgangsbewijs 

naar het laatste studiejaar kan aanleveren.  

DONS zorgt voor de nodige begeleiding wanneer we met docenten in opleiding werken. Daarnaast 

beperken we de inzet van docenten in opleiding tot maximaal 33 % van de bezetting per locatie. 

Oproepkrachten 

 

Wanneer onze eigen poel niet toereikend is om afwezige collega’s te vervangen, maakt DONS 

gebruik van de samenwerking met een uitzendorganisatie, gespecialiseerd in het leveren en 

organiseren van flexibele arbeid, werving en selectie. We zijn kritisch wat betreft het niveau van deze 

medewerkers en streven naar continuïteit. Daarnaast hebben we een eigen invalpool, bestaande uit 

overwegend hbo-geschoolde (kunst)vakdocenten.  

 

http://www.fcb.nl/
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Lessen Onder Schooltijd 

 

Bijzonder aan DONS is dat wij als enige opvangorganisatie ook lessen onder schooltijd verzorgen. 

Hiervoor werken we nauw samen met de schoolteams. Deze constructie is mogelijk omdat wij met 

hbo-geschoolde docenten werken. We verzorgen bijvoorbeeld lessen op het creatieve vlak, 

klassenpodia of lessen in sociale vaardigheden. Naast creatieve vakdocenten zijn er ook DONS-

medewerkers met een Pabo-diploma. Zij kunnen gevraagd worden een groepsleerkracht op de 

school te vervangen. 

 

TSO 
 

Op sommige locatie verzorgt DONS de tussenschoolse opvang (TSO). De invulling hiervan is 

afgestemd op de wensen van de betreffende school. DONS zorgt in ieder geval voor een doorlopende 

pedagogische lijn en creatieve en actieve betrokkenheid, op het plein of in de klas. 

 

Achterwacht 
 

Personeel van DONS wordt geacht op alle locaties inzetbaar te zijn. Dit doen wij bewust, zodat het 

zogenaamde ‘DONS-dna’ goed wordt verspreid en kennis en materialen uitgewisseld worden. 

Per blok worden er per locatie nieuwe personeelsroosters gemaakt. Deze roosters zijn te allen tijde 

opvraagbaar bij de office manager of locatiemanager van de betreffende DONS-locatie. Er wordt 

voor gezorgd dat ‘derden’ oproepbaar zijn bij calamiteiten. De leden van deze achterwacht zijn in 

bezit van het juiste diploma en een VOG en kunnen binnen 15 minuten op de locaties zijn. Welke 

achterwacht er stand-by is voor welke locatie, is te vinden in het locatie-specifieke Werkplan. 

 

 

 

 


