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1. Inleiding 
 
Als pedagogisch medewerker heb je een grote verantwoordelijk. Je draagt bij aan 
een goede basis van iemands verdere leven! Een hele belangrijke taak die wij als 
kinderopvangorganisatie erg serieus nemen. Om deze taak op een goede manier 
te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt binnen onze 
organisatie. Als je goed bent ingewerkt en de verwachtingen duidelijk zijn, zul je je 
sneller op je gemak voelen. Om deze reden hebben wij een personeelshandboek 
opgesteld. In dit handboek staan alle afspraken die gelden binnen de organisatie 
zodat je weet wat er van jou verwacht wordt maar ook wat jij van de organisatie 
kan verwachten. We hopen dat je een fijne tijd tegemoet gaat bij Mijn Blokje!   
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2. Organisatie 
 
2.1 Het ontstaan van Mijn Blokje  
 
Het begin  
Wanneer Ouarda el Bardai in 2009 in verwachting is van haar eerste dochter raakt 
ze steeds meer geïnteresseerd in onderwerpen over opvoeding en pedagogiek. 
Langzamerhand ontstaat het idee om een kleinschalig kinderdagverblijf op te 
starten. Ze gaat opzoek naar een geschikte locatie en haar oog valt op een klein 
pand aan de J.M. den Uylstraat in Geuzenveld. In de tussentijd wordt haar dochter 
geboren, die in de eerste maanden erg aanhankelijk is. Het valt de familie erg op 
dat haar dochter ‘een blok aan het been is’, waarop Ouarda altijd reageerde met, 
‘dat klopt inderdaad maar het is wel Mijn Blokje’. Opeens ontstaat zo de naam voor 
het kinderdagverblijf Mijn Blokje.  
 
Op 27 oktober 2010 is het dan zover en opent Mijn Blokje haar eerste locatie in 
Geuzenveld!  
 
Mijn Blokje groeit  
Na de opening in Geuzenveld begint het ondernemersbloed te kriebelen. Midden 
in het bruisende stadsdeel de Baarsjes vindt Ouarda een ruim pand aan de 
Baarsjesweg 310-311. Dit pand ondergaat een grote verbouwing waarna het in 
maart 2012 haar deuren opent voor zowel een kinderdagverblijf als een BSO. 
Inmiddels groeit de wachtlijst maar door en ligt een verdere uitbreiding voor de 
hand. In januari 2014 opent ook de vierde locatie aan de Haarlemmermeerstraat en 
al snel volgt de vijfde locatie aan de Baarsjesweg 296 in juli 2015.  
 
Ouarda is trots op haar succesvolle onderneming, haar enthousiasme hierover is de 
aanleiding dat haar schoonzus Malika Azalam zich in 2015 aansluit bij Mijn Blokje. 
In oktober 2015 opent Malika haar eigen Mijn Blokje locatie aan de Aalsmeerweg.
  
In augustus 2017 opent Mijn Blokje ook een locatie in Osdorp. in juni 2018 volgt de 
achtste locatie aan de Witte de Withstraat (Malika). Na het succes van de locaties 
die in Amsterdam West zijn geopend zetten we in december 2019 voet aan de 
grond in Amsterdam Noord met onze negende locatie. In juli 2020 opent de tiende 
locatie op de Zeilstraat.  
 
Huiselijke sfeer  
De locaties zijn qua grote allemaal heel divers, we hebben zowel kleine locaties met 
één verticale groep als grotere locaties met meerdere horizontale groepen. Door 
het gebruik van de neutrale kleur op de muren, de warme vloer en de rustige 
inrichting, ontstaat er wel overal dezelfde ontspannen en huiselijke sfeer. Waardoor 
hopelijk iedereen zich op elke locatie welkom voelt bij Mijn Blokje. 
 
2.2 Locaties en contactgegevens  
 
Locatie Geuzenveld  
      Assistent Leidinggevende: Hanane el Mokkaddam   
J.M Den Uylstraat 105   Werkdagen: ma t/m do 
1067 WB Amsterdam   E-mail: h.elmokkaddam@mijn-blokje.nl  
Telefoonnummer: 020 7552488   

mailto:h.elmokkaddam@mijn-blokje.nl
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Locatie Baarsjesweg 1  
      Locatiemanager: Hanne de Bruin  
Baarsjesweg 311   Werkdagen: ma t/m do  
1058 AH Amsterdam   E-mail: hanne.de.bruin@mijn-blokje.nl 
Telefoonnummer: 020 2230514  Telefoonnummer: 06 48525495 
 
Locatie Baarsjesweg BSO  
      Locatiemanager: Hanne de Bruin  
Baarsjesweg 310   Werkdagen: ma t/m do   
1058 AH Amsterdam   E-mail: hanne.de.bruin@mijn-blokje.nl  
Telefoonnummer: 06 18922710  Telefoonnummer: 06 48525495 
 
Locatie Haarlemmermeerstraat   
      Locatiemanager: Vanessa van Laarhoven  
Haarlemmermeerstraat 40  Werkdagen: ma, woe, do en vrij   
1058 KB Amsterdam   E-mail: v.vanlaarhoven@mijn-blokje.nl   
Telefoonnummer: 020 2331411   Telefoonnummer: 06 42236283  
 
Locatie Baarsjesweg 2  
      Locatiemanager: Linde Smink-Rijkenberg  
Baarsjesweg 296   Werkdagen: ma, di en do  
1058 AG Amsterdam     E-mail: l.rijkenberg@mijnblokje.nl   
Telefoonnummer: 020 3626316   Telefoonnummer: 06 14940333 
 
Locatie Aalsmeerweg  
      Locatiemanager: Malika Azalam  
Aalsmeerweg 24   Werkdagen: ma t/m vrij 
1059 AK Amsterdam   E-mail: m.azalam@mijn-blokje.nl  
Telefoonnummer: 020 7717394   Telefoonnummer: 06 84511656 
 
Locatie Osdorp  
      Locatiemanager: Hosnia Madmar  
Van Suchtelen van de Haarestraat 209 Werkdagen: di, woe, do, vrijdag even weken  
1068 GR Amsterdam     E-mail: h.madmar@mijn-blokje.nl   
Telefoonnummer: 0208461029  Telefoonnummer: 0642219290 
 
Locatie Witte de With   
     Locatiemanager: Malika Azalam  
Witte de Withstraat 143   Werkdagen: ma t/m vrij 
1057 XT Amsterdam   E-mail: m.azalam@mijn-blokje.nl  
Telefoonnummer: 020 3374760  Telefoonnummer: 06 84511656 
 
Locatie Noord  
      Locatiemanager: Dewi Duijker  
Zeevaarthof 177      Werkdagen: ma, di en woe  
1034 RH Amsterdam    E-mail: d.duijker@mijn-blokje.nl  
Telefoonnummer: 020 7721042   Telefoonnummer: 06 39149278 
 
Locatie Zeilstraat  
     Locatiemanager: Vanessa van Laarhoven  
Zeilstraat 17    Werkdagen: ma, woe, do en vrij   
1075 RZ Amsterdam   E-mail: v.vanlaarhoven@mijn-blokje.nl   
Telefoonnummer: 020 7786958  Telefoonnummer: 06 42236283  
 
 
 

mailto:hanne.de.bruin@mijn-blokje.nl
mailto:hanne.de.bruin@mijn-blokje.nl
mailto:v.vanlaarhoven@mijn-blokje.nl
mailto:l.rijkenberg@mijnblokje.nl
mailto:m.azalam@mijn-blokje.nl
mailto:h.madmar@mijn-blokje.nl
mailto:m.azalam@mijn-blokje.nl
mailto:d.duijker@mijn-blokje.nl
mailto:v.vanlaarhoven@mijn-blokje.nl
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Personeelsplanning  Kindplanning 
Dewi Duijker    Lindsey Rolff  
Werkdagen: ma, di en woe   Werkdagen: di t/m vrij  
E-mail: d.duijker@mijn-blokje.nl E-mail: planning@mijn-blokje.nl  
Telefoonnummer: 06 39149278   Telefoonnummer: 06 48405769  
 
Pedagogisch Coach  HR Manager  
Tessa Harleman    Nicole Jans 
Werkdagen: ma, di, do, vrij   Werkdagen: ma, di, do en vrij ochtend  
E-mail: t.harleman@mijn-blokje.nl  Email: n.jans@mijnblokje.nl 
Telefoonnummer: 06 36452884  Telefoonnummer: 06 38082255 
 
Eigenaresse    Eigenaresse  
Ouarda el Bardai   Malika Azalam 
Email: info@mijnblokje.nl    Email: m.azalam@mijn-blokje.nl  
Telefoonnummer: 06 42618475    Telefoonnummer: 06 84511565 
 
2.3 Beleid en protocollen  
 
Mijn Blokje heeft verschillende beleidsstukken en protocollen opgesteld. Allen 
bevatten werkregels die aansluiten op de eisen vanuit de GGD en hebben 
betrekking tot het welzijn van de kinderen en het personeel. Indien nodig wordt 
hiernaar verwezen in het document. Mijn Blokje verwacht dat elke medewerker 
goed op de hoogte is van alle beleidsstukken en protocollen. Wanneer de inspectie 
op bezoek is, kan deze hier ook inhoudelijke vragen over stellen. Neem dus goed 
de tijd om deze protocollen door te nemen en met regelmaat opnieuw te lezen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:d.duijker@mijn-blokje.nl
mailto:planning@mijn-blokje.nl
mailto:t.harleman@mijn-blokje.nl
mailto:n.jans@mijnblokje.nl
mailto:info@mijnblokje.nl
mailto:m.azalam@mijn-blokje.nl
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3. Indiensttreding 
 
3.1 VOG  
 
Wanneer je start met werken bij Mijn Blokje zul je in het bezit moeten zijn van een 
geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en moet je ingeschreven staan in het 
personenregister. Mijn Blokje zal dan voor je start zorgen dat je gekoppeld wordt 
aan de locaties.  
 
Iedereen die zich hier geregistreerd heeft wordt continu gescreend door de 
overheid, zodat we samen werken aan veilige kinderopvang. Dienst Uitvoering 
Onderwijs kijkt dagelijks of medewerkers strafbare feiten hebben gepleegd die niet 
samengaan met werken in de kinderopvang.  
 
Wanneer je nog niet in het bezit was van een VOG en deze voor Mijn Blokje hebt 
moeten aanvragen dan zullen de kosten hiervoor worden vergoed. Je kunt hiervoor 
het betalingsbewijs mailen naar info@mijn-blokje.nl.   
 
3.2 Arbeidsovereenkomst en proeftijd   
 
Bij Mijn Blokje werken we wanneer je goed functioneert met 3 keer een 
arbeidsovereenkomst van een jaar. Wanneer je aangenomen bent bij Mijn Blokje 
zullen de eerste twee maanden bestaan uit een proeftijd. Na 3 jaar zal er worden 
beoordeeld of je in aanmerking komt voor een dienstverband voor onbepaalde tijd.
  
 
3.3 Inschaling bij indiensttreding  
 
Wanneer je begint met werken bij Mijn Blokje zal je salaris worden vast gesteld aan 
de hand van de salarisschaal die passend is bij je functie.  
 
Heb je al eerder in dezelfde functie gewerkt? Dan heb je recht op minimaal 
hetzelfde salarisnummer wat je hebt verdiend bij je oude werkgever. Maar alleen 
wanneer een van de volgende situaties van toepassing op je is: 
Je bent gelijk vanuit een andere kinderopvangorganisatie overgestapt om te 
komen werken bij Mijn   Blokje. 
Je hebt maximaal één maand voor je bij Mijn Blokje bent begonnen met werken, 
gewerkt in dezelfde  
functie bij een andere kinderopvangorganisatie. 
 
Voor de aanvang van je dienstverband zal Mijn Blokje je 3 meest recente 
loonstroken opvragen om de inschaling vanuit hier verder op te kunnen pakken.
  
3.4 Inwerkdagen  
 
We vinden het belangrijk dat nieuwe medewerkers goed ingewerkt worden. 
Daarom plannen we bij Mijn Blokje altijd eerst twee inwerkdagen in. Op deze 
inwerkdagen sta je boventallig op de groep en zul je samen met een vaste 
medewerker een keer samen openen en afsluiten op een groep. Probeer tijdens 
deze dagen alvast zoveel mogelijk vragen te stellen en informatie te verzamelen. 
  

mailto:info@mijn-blokje.nl
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Op alle locaties van Mijn Blokje bevindt zich een inwerkmap en protocollenmap. Bij 
aanvang zul je een checklist ontvangen met afvinklijst voor het doornemen van de 
beleidsstukken en protocollen. Zo houd je het overzicht of je alle documenten hebt 
doorgelezen. Het is de bedoeling dat je aan het einde van je proeftijd alle 
documenten hebt doorgenomen.  
 
3.5 Doelen in de eerste week van een nieuwe medewerker   
 
Wanneer je nieuw bent bij Mijn Blokje dan doorloop je samen met je collega op de 
groep en de locatiemanager allereerst een aantal belangrijke stappen:  

• Je stelt jezelf voor aan alle collega’s.  
• Je stelt jezelf altijd voor aan ouders.  
• Je stelt jezelf voor aan de kinderen.  
• Je neemt in de eerste week alle stukken uit de inwerkmap en beleidsmap 

door.   
• Je collega neemt samen met jou het dagritme door. 
• Je collega laat je zien waar alle spullen en voorraden terug te vinden zijn op 

de locatie. 
• Je collega legt je het gebruik van de Bitcare app op de Ipad goed uit. 
• Je collega laat de bijzonderhedenlijst op de Ipad zien; hierin zijn de 

bijzonderheden van alle kinderen genoteerd. 
• Je collega geeft uitleg over het openen en netjes afsluiten van de groep en 

het pand.    
• Je neemt samen met je collega alle formulieren (registratie, intake, 

toestemming etc.) die op de groep en op de locatie worden gebruikt door. 
• De locatiemanager geeft je een rondleiding door het gebouw en maakt je 

wegwijs op alle groepen. 
• De locatiemanager geeft uitleg over het ziektebeleid. 
• De locatiemanager neemt met jou het ontruimingsplan door en laat je de 

vluchtwegen zien.   
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4. Urenregistratie, verlof en reiskostenvergoeding 
 
4.1 Diensten  
 
Bij Mijn Blokje zijn er verschillende diensten. De opendienst is van 07.30 uur tot 
17.00 uur. Zorg dat je op tijd aanwezig bent en om 07.30 uur klaar staat op de groep 
om de kinderen op te kunnen vangen. De voorbereidende taken buiten je groep 
om heb je dan al verricht. Een tussendienst is meestal van 08.30 uur tot 18.00 uur. 
Wanneer je een sluitdienst draait heb je een dienst van 09.00 uur tot 18.30 uur. 
Probeer ook bij deze diensten iets eerder aanwezig te zijn zodat je rustig 
binnenkomt. Wanneer je alleen op de groep staat werk je een open/sluit dienst van 
7.30 uur tot 18.30 uur. 
 
4.2 Flexibiliteit in je diensten   
 
Wanneer je binnen de kinderopvang werkt wordt er ook een mate van flexibiliteit 
van je verwacht. We streven er als kinderopvangorganisatie naar om de stabiliteit 
en kwaliteit op de groepen zo goed mogelijk te waarborgen. Het bieden van 
emotionele veiligheid vinden wij hierbij erg belangrijk. Dit ontstaat onder andere 
doordat kinderen kunnen vertrouwen op de aanwezigheid en steun van een vaste 
pedagogisch medewerker.   
Daarom moet er bij het maken van een personeelsplanning altijd met een aantal 
aspecten rekening worden gehouden, ook tijdens de drukkere vakantieperiodes. 
Zo is het  namelijk belangrijk dat er voldoende vaste pedagogische medewerkers 
op een locatie aanwezig zijn met openen en sluiten en dient er tijdens 
openingstijden altijd tenminste één persoon aanwezig te zijn met een geldig 
EHBO-certificaat.  
 
In sommige situaties kan het voorkomen dat er van jou als pedagogisch 
medewerker wordt gevraagd om flexibel te zijn:  
Wanneer het erg druk is op de groep, kan het voor je collega prettig zijn wanneer 
je iets langer blijft, overleg dit met elkaar.  
Wanneer een vaste collega ziek is kan er aan je worden gevraagd om ook af te 
sluiten of iets langer te blijven. 
Je leidinggevende of de planning kan met je overleggen om (eenmalig) een dienst 
te wisselen, zodat het openen en sluiten op de locatie beter is gedekt.  
In vakantie periodes kan het vaker voorkomen dat je alleen op de groep kan staan, 
waardoor je een open/sluit dienst werkt. 
Het kan soms fijn zijn als je werkdag eenmalig wisselt, zodat het vaste gezichten 
beleid goed kan worden nageleefd. 
Soms is er op je eigen groep een collega over en is er ergens anders een tekort, om 
de bkr dan overal optimaal te krijgen kan het voorkomen dat je moet invallen op 
een andere groep of locatie. 
 
4.3 Pauzes  
 
Per dienst moet je een half uur pauze houden. Per locatie is er afgesproken tussen 
welke tijden je mag pauzeren. Dit is een vereiste vanuit de GGD. Spreek onderling 
met elkaar af wanneer dit het beste uitkomt aangezien je collega op dat moment 
alleen op de groep achterblijft. Op sommige locaties werk je soms alleen of met 



10 
 

   
  Versie februari 2021 Kindercentrum Mijn Blokje www.mijn-blokje.nl 

maar één andere collega’s samen. Dit kan vooral voorkomen bij de kleine (verticale) 
locaties. Wanneer dit het geval is mag je tijdens je pauze het pand niet verlaten. 
 
4.4 Dyflexis   
 
Bij Mijn Blokje werken we met het digitale planningssysteem Dyflexis. Wanneer je 
in dienst komt bij Mijn Blokje ontvang je per mail een uitnodiging voor de 
registratie, waarna je kan inloggen in het systeem. Wanneer je wilt inloggen dien 
je onze systeemnaam ‘mijnblokje’ te gebruiken. Het is handig om de Dyflexis app 
op je telefoon te installeren.   
 
Wat is er allemaal mogelijk met de Dyflexis app: 

• Je werkrooster zal online worden gezet in Dyflexis; 
• Je kunt het dag- en weekrooster van je locatie inzien; 
• Wanneer er iets wijzigt in het rooster voor jou of je locatie, zie je dit direct in 

het rooster; 
• Je kunt je vakantieaanvraag indienen via de app; 
• Je registreert je gewerkte uren via het systeem; 
• Je kunt je actuele vakantiesaldo en urensaldo inzien; 
• Flex-medewerkers kunnen in hun rooster via Dyflexis aangeven wanneer ze 

beschikbaar zijn om te werken. 
 
4.5 Roosters  
 
Je rooster wordt altijd 2 weken van te voren online gezet in Dyflexis. Soms kan er 
iets wijzigen in je dienst of in het rooster van je locatie, deze wijzigingen zijn altijd 
hierin terug te vinden.   
 
4.6 Vakantie en verlof  
 
Wanneer je als medewerker een dienstverband hebt van 36 uur per week, heb je 
per kalenderjaar recht op 210 uur verlof, waarvan 144 wettelijke verlofuren en 66 
bovenwettelijke verlofuren. Deze wettelijke uren zijn de vakantiedagen waar iedere 
werknemer minimaal recht op heeft. De bovenwettelijke verlofuren zijn in de cao 
Kinderopvang geregeld.   
 
Opgeteld geven de wettelijke en bovenwettelijke uren in de kinderopvang een 
verlofbudget van 210 uur per jaar. Wanneer je meer of minder dan fulltime werkt, 
heb je recht op dit verlofbudget naar rato van de omvang van je dienstverband. 
Wanneer je als medewerker niet het gehele jaar in dienst bent bij Mijn Blokje, dan 
worden je verlofrechten naar rato berekend over het gedeelte van het jaar die je 
wel in dienst bent geweest.   
 
Urenbesteding 
De 144 wettelijke uren zijn uitsluitend bestemd voor vakantie. Je moet deze in 
principe in het betreffende kalenderjaar opnemen, tenzij daar andere afspraken 
over worden gemaakt. Per jaar heb je in ieder geval het recht om eenmaal 2 weken 
aaneengesloten vrij te nemen.   
 
De 144 wettelijke uren mogen tijdens het dienstverband niet worden uitbetaald. 
Het bovenwettelijk verlofdeel van 66 uur mag je ook in het betreffende 
kalenderjaar opnemen. Als medewerker kun je de 66 uur bovenwettelijk verlof op 
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verschillende manieren besteden. Je kan het in tijd opnemen tijdens het lopende 
jaar.   
 
Daarnaast kunnen de bovenwettelijke uren (66 uur per jaar) als volgt worden 
besteed:  

• Uren doorschuiven naar het volgende jaar.    
• De uren omzetten in geld en ze uit laten betalen.  
• Sparen voor later in tijd. De uren kunnen dan bijvoorbeeld gebruikt worden 

voor een lange vakantie of andere vormen van verlof, bijvoorbeeld 
ouderschapsverlof.  
 

4.7 Feestdagen  
 
De volgende dagen gelden als doorbetaalde feestdagen wanneer je in een vast 
rooster werkt en deze dag op je vaste werkdag valt:  
• Nieuwjaarsdag.   
• Tweede Paasdag.   
• Koningsdag (27 april).   
• Bevrijdingsdag (5 mei, 1 keer in de 5 jaar).   
• Hemelvaartsdag.   
• Tweede Pinksterdag.   
• Eerste en Tweede Kerstdag.   
 
Niet-christelijke feestdagen   
Wil je verlof voor het vieren van een niet-christelijke feestdag of gedenkdag? Dan 
dien je dit verlof tijdig aan te vragen. Je kan alleen vrij krijgen wanneer de 
bedrijfsomstandigheden dit op dat moment verder kunnen toelaten. 
 
4.8 Aanvraag verlof  
 
Wanneer je verlof wilt opnemen, dien je deze aanvraag via de Dyflexis app in te 
dienen. Op deze manier kan alles gelijk in het systeem worden geregistreerd en 
worden al je verlofuren nauwkeurig bijgehouden. Door op deze link te klikken, kun 
je makkelijk terug vinden hoe het aanvragen van verlof indient via de app. 
  
Aanvraag vrije dag   
Met uitzondering van bijzondere gevallen moeten losse vakantiedagen tenminste 
3 weken van tevoren (voor de datum van de vrije dag) worden aangevraagd via 
Dyflexis. Binnen 1 week ontvang je een terugkoppeling of je deze dag(en) 
daadwerkelijk vrij kan krijgen.          
 
Let op: Wanneer je een vrije dag wilt aanvragen binnen nu en 3 weken, dan kan de 
aanvraag niet meer via de app en zul je deze vraag bij je locatiemanager moeten 
neerleggen. Je locatiemanager zal een terugkoppeling geven of dit wel/niet 
mogelijk is  
 
Aanvraag vakantie  
Wil je verlof aanvragen voor in het hoogseizoen (dit zijn bij Mijn Blokje de maanden 
juli, augustus en september), dan moet deze aanvraag voor 15 januari worden 
ingediend. Vanuit hier maken we een inventarisatie van alle vakantie aanvragen 
van de medewerkers en gaan we bekijken wat mogelijk is, eind januari ontvang je 

https://support.dyflexis.com/hc/nl/articles/360022023354-Hoe-vraag-ik-verlof-aan-
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hierover een terugkoppeling. Na deze periode is het natuurlijk ook gewoon 
mogelijk om verlof aan te vragen voor het hoogseizoen, echter is dan de kans groter 
dat er periodes zijn waarin je verlof wordt afgewezen.   
Voor alle vakantieaanvragen van een week of langer (buiten het hoogseizoen), 
geldt dat je deze tenminste 4 weken van te voren via de Dyflexis app dient aan te 
vragen. Je ontvangt dan binnen 2 weken een terugkoppeling of je je verlof kan 
opnemen.   
 
Je vakantie kan pas geboekt worden wanneer je verlofaanvraag officieel is 
goedgekeurd!  
 
Vrij tijdens de Kerstvakantie  
Veel medewerkers willen ook in de Kerstvakantie graag een aantal dagen extra vrij 
zijn. We willen graag zoveel mogelijk aan ieders wens voldoen, in november maken 
we elk jaar een inventarisatie van de kind aantallen in deze periode, zodat we vanuit 
hier kunnen bekijken wie wanneer vrij kan zijn.   
 
Verlof toegekend?  
Het aangevraagde verlof wordt in principe toegekend, tenzij zwaarwegende 
organisatorische en/of personele belangen zich hiertegen verzetten. In het kader 
van de balans tussen werk en privé wil Mijn Blokje bevorderen dat medewerkers 
vakantiedagen opnemen in het kalenderjaar dat ze zijn ontstaan.   
 
Van het vakantieverlof kan maximaal 3 weken aaneengesloten verlof worden 
opgenomen gedurende het kalenderjaar. Indien je hiervan wilt afwijken, dan dient 
dit in overleg je locatiemanager plaats te vinden. Het tijdstip van de 
aaneengesloten vakantie wordt in onderling overleg tussen jou en Mijn Blokje 
vastgesteld. Tevens is het belangrijk dat je met je directe collega je vakantie 
afstemt. Zodat op de groep altijd een bekende vaste kracht staat. Wanneer je met 
meer dan 2 vaste medewerkers op je groep werkt, dien je ervoor te zorgen dat er 
voor zover mogelijk altijd 2 medewerkers geen vakantie hebben.  
 
Wil je langer vakantie dan 3 weken?   
Dien in dat geval een bijzondere aanvraag in en houdt rekening met:   
• De vakantieaanvraag moet buiten het hoogseizoen vallen, dus niet in de 
maanden juli tot en met september.   
• In overleg met de planning wordt gekeken naar de beste periode voor de 
vakantie.   
• Ook wordt gekeken naar elke individuele situatie: waarom dient iemand een 
bijzondere vakantieaanvraag in?  
 
4.9 Beschikbaarheid doorgeven   
 
Wanneer je bij Mijn Blokje als flexmedewerker in dienst bent zal je beschikbaarheid 
per periode vaak anders zijn. We vragen daarom om je beschikbaarheid altijd 4 
weken vooruit via de Dyflexis app door te geven. Zo weet de afdeling planning tijdig 
of ze jou wel of niet kunnen inzetten. Mocht je je beschikbaarheid al voor een 
langere periode vooruit weten, dan vinden we het natuurlijk altijd fijn als dit al 
eerder in de app wordt aangegeven. Wil je weten hoe je je beschikbaarheid via de 
app kan doorgeven, dan kun je dit hier terug vinden. 
 

https://support.dyflexis.com/hc/nl/articles/200546836-Hoe-geef-ik-mijn-beschikbaarheid-door-
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4.10 Urenregistratie  
 
Je daadwerkelijk gewerkte uren zullen geregistreerd moeten worden, zodat deze 
mee kunnen worden genomen voor de verloning.   
  
Op de grote locaties Baarsjes 1, Baarsjes 2 en Osdorp zullen we binnenkort gaan 
werken met een in en uitkloksysteem voor alle medewerkers. Hierbij worden je 
uren geregistreerd door aan het begin van je dienst in te klokken en wanneer je 
klaar bent met werken weer uit te klokken op de locatie. Naar verwachten zullen 
we op de kleine locaties in de loop van 2021 ook gaan werken met 
het kloksysteem. Totdat er geen kloksysteem is geïnstalleerd op je 
locatie registreer je je gewerkte uren aan het einde van je werkdag zelf via de app.
  
Wanneer je hier klikt kun je een handleiding terug vinden over hoe je na afloop van 
je dienst je uren via de app kunt registreren.   
 
Wanneer je bent gekoppeld aan het kloksysteem kun je met je pasje op alle locaties 
waar gebruik wordt gemaakt van het kloksysteem in- en uitklokken.  
 
4.11 Zwangerschapsverlof  
 
Wanneer je zwanger bent waarderen we het zeer als je dit nieuws zo snel mogelijk 
met ons deelt. Zo kunnen we rekening houden met jou, maar ook met de planning 
in de periode dat je met zwangerschapsverlof bent. Wanneer je zwanger bent 
zullen we je vragen om een zwangerschapsverklaring in te leveren.  
 
Zwangerschap wordt wel een ‘gezonde ziekte’ genoemd. Dit houdt in dat wij 
absoluut rekening houden met je aangepaste situatie. Je kunt in de basis gewoon 
je werk uitvoeren. Krijg je klachten tijdens je zwangerschap die direct aantoonbaar 
betrekking hebben op je functie als pedagogisch medewerker? Dan kun je in 
gesprek gaan met je locatiemanager. Samen zoeken we dan naar een passende 
oplossing.  
 
Duur zwangerschapsverlof  
Je verlof duur in totaal minstens 16 weken. Je kan zelf bepalen of je 4, 5, of 6 weken 
voor je uitgerekende datum met zwangerschapsverlof gaat. Na de geboorte heb je 
dan nog 10, 11 of 12 weken bevallingsverlof.  
 
Wanneer je na de uitgerekende datum bevalt wordt je verlof verlengt. Voor iedere 
dag die je na de uitgerekende datum bevalt, krijg je een dag extra 
zwangerschapsverlof.  
 
Ziek voor de aanvang van je zwangerschapsverlof  
Wanneer je voor je geplande zwangerschapsverlof ziek wordt ben je verplicht om 
6 weken voor de uitgerekende datum met zwangerschapsverlof te gaan, je houdt 
dan nog 10 weken bevallingsverlof over.  
 
Extra bevallingsverlof  
Als je baby na de geboorte langer dan 7 dagen in het ziekenhuis moet blijven, heb 
je recht op extra bevallingsverlof. Je mag hierbij het aantal dagen dat je baby ná de 
eerste 7 dagen in het ziekenhuis ligt, optellen bij je bevallingsverlof, met een 

https://support.dyflexis.com/hc/nl/articles/360016779380-Uren-registreren-via-de-app
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maximum van 10 extra weken.  
 
4.12 Reiskostenvergoeding  
  
Reiskosten woon-werkverkeer   
Ter compensatie voor eventuele reiskosten kun je reiskostenvergoeding 
ontvangen. Bij de declaratie van je maandelijkse gewerkte uren, kun je dit zelf 
opgeven op het urenformulier of het formulier kilometervergoeding.   
 
Reizen met OV  
Kom je met het openbaar vervoer naar je werk? Dan bedraagt je vergoeding op 
basis van de goedkoopste en kortste afstand woon-werkverkeer maximaal €80,- 
per maand bij een fulltime dienstverband. Indien je minder uren werkt, wordt het 
bedrag naar rato berekend.   
 
Reiskostenvergoeding is een tegemoetkoming in je reiskosten en vergoedt 
derhalve niet in alle gevallen het totaalbedrag.  
 
Reizen met de auto  
De kilometervergoeding wordt berekend op basis van de afstand woon-
werkverkeer en volgens de kortste route met de auto. De vergoeding bedraagt € 
0,11 per kilometer. Onder de 10 en boven de 25 kilometer enkele reis wordt er geen 
reiskostenvergoeding uitgekeerd.   
 
Wanneer je recht hebt op een kilometervergoeding, dien je het aantal kilometers 
bij een gewerkte dienst zelf te registreren in de Dyflexis app. Deze registratie kan 
worden gedaan in het venster waar je ook je gewerkte uren registreert.  
 
Wanneer je op vrijwillige basis parkeerkosten maakt, worden deze niet door Mijn 
Blokje vergoed.   
 
Reiskosten na verhuizing   
Als je op eigen initiatief verhuist naar een verder van de werkplek verwijderde 
woning blijft de reiskostenvergoeding in beginsel ongewijzigd, tenzij Mijn Blokje 
met jou een andere regeling overeenkomt. Indien je verhuist naar een woning die 
dichter bij de werkplek gelegen is, wordt de reiskostenvergoeding aangepast op 
basis van de nieuwe afstand woon-werkverkeer. 
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5 Ziekte en re-integratie 
 
5.1 Ziekmelden  
 
Wanneer je ziek bent is het belangrijk dat je jezelf tijdig bij je eigen leidinggevende 
afmeldt. Dit houdt in dat je in de ochtend tussen 07.15 uur en 07.30 uur naar je 
leidinggevende belt. Indien je leidinggevende niet gelijk bereikbaar is, dan laat je 
een bericht achter. Je leidinggevende neemt dan zelf zo snel mogelijk contact met 
jou op. Er wordt van jou verwacht dat je telefonisch bereikbaar blijft voor contact. 
Je ziekmelding wordt pas in behandeling genomen wanneer deze telefonisch is 
afgehandeld. Bij sommige klachten kan er in overleg worden gekeken of je 
vervangende werkzaamheden kan uitvoeren buiten de groep.  
 
Wanneer je leidinggevende je voor 9 uur niet telefonisch gesproken heeft, ben je 
ongeoorloofd afwezig en volgt er een officiële waarschuwing.  
 
Ziekmelden bij afwezigheid van je leidinggevende  
Wanneer je leidinggevende afwezig is dan is de planning (06 48405769) bereikbaar 
voor de ziekmeldingen.   
 
Bereikbaarheid 
Wanneer je ziek bent zal je leidinggevende je in de middag tussen 14:00 uur en 
16:00 uur bellen om te overleggen of je in de mogelijkheid bent om de volgende 
dag weer te komen werken. Er wordt van jou verwacht dat je op dit moment ook 
telefonisch bereikbaar bent.  
 
Betermelden 
Mocht je jezelf beter voelen en weten dat je de dag erna weer kan komen werken, 
dan kun je ook al eerder contact opnemen met je leidinggevende om dit door te 
geven. Het kan ook voorkomen dat je na een ziekmelding je gedurende de dag al 
beter voelt waardoor je wel nog in de mogelijkheid bent om later te starten met 
werken, geef dit dan ook aan bij je leidinggevende.    
 
5.2 Frequent verzuim  
 
Wanneer je binnen een jaar 3 keer ziek bent geweest. Zal er een frequent verzuim 
gesprek worden ingepland met je leidinggevende en HR. Dit gesprek staat in het 
kader van jouw persoonlijk welbevinden in relatie tot het werk. Dit betekent 
enerzijds dat er gekeken wordt of er zaken die de werkgever kan doen of 
verbeteren zodat jij je als werknemer gezonder voelt op het werk. Anderzijds wordt 
ook de vraag gesteld wat jij als werknemer zelf kan doen om je gezondheidssituatie 
te verbeteren.  
 
5.3 Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte  
 
Als je voor een geplande vakantie ziek wordt, geldt de verleende vakantie niet als 
vakantie. Word je tijdens jouw vakantie ziek, dan gelden de verleende 
vakantiedagen vanaf de dag dat je ziek wordt niet als vakantie. Voor beide geldt 
dat je deze arbeidsongeschiktheid voldoende dient aan te tonen aan de werkgever, 
dit doe je met een doktersverklaring.  
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5.4 Stappenplan bij ziekte  
 
Ziektedag 1 De werknemer moet zich ziekmelden bij de werkgever. Binnen 

5 dagen moet de werkgever de ziekmelding doorgeven aan de 
bedrijfsarts. 

Week 6 Na 6 weken verzuim moet de bedrijfsarts om advies zijn 
gevraagd en moet de bedrijfsarts een probleemanalyse hebben 
gemaakt. 

Week 8  In week 8 moet er een gezamenlijk plan van aanpak door de 
werkgever en werknemer worden gemaakt, gebaseerd op de 
analyse van de bedrijfsarts. Bij onenigheid kunnen beiden het 
UWV om een (deskundigen)oordeel vragen.           
Bij het maken van het plan wijzen werkgever en werknemer in 
onderling overleg een casemanager aan die zorgt dat het plan 
van aanpak systematisch en goed wordt uitgevoerd. 

Vanaf week 8 
tot week 104 
(2jaar) 

Elke 6 weken is er gezamenlijk overleg over de voortgang. De 
werkgever en de bedrijfsarts houden in verslagen hun 
voortgang bij. 

Week 42 De werkgever is verplicht de ziekmelding door te geven aan 
UWV 

Week 52 Na 52 weken volgt een ‘opschudmoment’ om de aanpak te 
verfrissen en eventueel nieuwe wegen te vinden. 

Week 91 Na 91 weken moet de werknemer zelf een aanvraag voor een 
WAO-beoordeling en eventueel een WAO-uitkering doen. Hij of 
zij krijgt daartoe uiterlijk twee weken eerder alle nodige 
informatie van de bedrijfsarts en de werkgever. 

Na 2 jaar 
(einde 
wachttijd) 

Het UWV keurt de werknemer en keurt ook de re-integratie-
inspanning van zowel werkgever als werknemer. Als de re-
integratie-inspanning als voldoende zijn beoordeeld, wordt ook 
de arbeidsgeschiktheid van de werknemer beoordeeld. Als de 
werkgever en/of werknemer zich onvoldoende heeft 
ingespannen, volgen sancties. Na 2 jaar wachttijd kan de 
werkgever beslissen het dienstverband zonder consequenties te 
beëindigen. 
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6. Coaching 
 
6.1 De pedagogisch coach/beleidsmedewerker  
  
Bij Kindercentrum Mijn Blokje werken wij met een pedagogisch coach, Tessa 
Harleman. Naast haar coachende werkzaamheden vervult zij ook de functie van 
beleidsmedewerker.  
Onze pedagogisch coach/beleidsmedewerker draagt bij aan de kwaliteit van onze 
opvang en heeft twee belangrijke taken. Ze houdt zich bezig met de ontwikkeling 
en invoering van het pedagogisch beleid en zij coacht pedagogisch medewerkers 
bij hun werkzaamheden.   
 
Pedagogisch beleidsmedewerker  
De pedagogisch beleidsmedewerker houdt zich bezig met het vormgeven, 
evalueren en implementeren van het pedagogisch beleid. Daarnaast heeft zij de 
taak om pedagogische beleidsvoornemens te bewaken en in te voeren, zodat 
iedere medewerker werkt volgens dezelfde pedagogische visie. Het pedagogisch 
beleid kan breder zijn dan alleen het pedagogisch beleidsplan, het kan al het beleid 
omvatten dat te maken heeft met de pedagogische praktijk.   
 
Coaching  
Naast het ontwikkelen van het pedagogisch beleid, zorgt de pedagogisch 
beleidsmedewerker als coach voor het verbeteren van de pedagogische kwaliteit 
van de werkzaamheden en professionele ontwikkeling van de pedagogisch 
medewerkers. Een coach begeleidt en traint de medewerker(s) bij de dagelijkse 
werkzaamheden. Iedere pedagogisch medewerker ontvangt jaarlijks coaching. Dit 
kan zijn door middel van video interactie begeleiding, meedraaien op de groep 
door de coach, het deelnemen aan trainingen en studiedagen, 
coachgesprekken en de pedagogisch coach is beschikbaar 
voor coachvragen vanuit de medewerkers zelf.   
Bij het coachen van pedagogisch medewerkers staan de 4 
pedagogische basisdoelen en de interactie-vaardigheden van 
de pedagogisch medewerkers centraal.  
 
6.2 De pedagogische basisdoelen  
 
In ons beleidsplan staan de 4 pedagogische basisdoelen 
beschreven die zijn geformuleerd door Riksen Walraven. De 
GGD controleert of deze 4 basisdoelen worden nageleefd 
binnen Mijn Blokje en op welke wijze wij inhoud geven aan het werken hieraan. 
Het is dus zaak om te weten waar het om gaat. Welke basisdoelen zijn er, waarom 
zijn ze belangrijk, wat houdt het precies in, hoe passen we het in de praktijk toe en 
wat kunnen en moeten we er verder mee?  
 
Wij hebben daarom ervoor gekozen om te werken met de Pedagogische 
kwaliteitsboom. Middels deze boom leren wij ons eigen handelen concreet te 
maken. Het is een werkplan, gebaseerd op het pedagogisch beleidsplan van onze 
organisatie. Deze concrete handelingen worden zichtbaar gemaakt door de 
‘kwaliteitsboom’ in te vullen per groep. De boom is afgebeeld op een poster en 
hangt op elke groep. (zie werkinstructie pedagogische kwaliteitsboom in de 
inwerkmap) 



18 
 

   
  Versie februari 2021 Kindercentrum Mijn Blokje www.mijn-blokje.nl 

6.3 Interactievaardigheden  
 
In hoeverre de pedagogische basisdoelen worden bereikt, hangt voor het grootste 
deel af van onze manier van communiceren met de kinderen. Hoe beter de 
interactie tussen de pedagogisch medewerkers en de kinderen, hoe beter het 
welbevinden en de ontwikkeling van met name jonge kinderen. Jouw eigen 
vaardigheden als pedagogisch medewerker zijn dus ontzettend belangrijk.   
 
Sensitieve responsiviteit:  
Sensitief zijn is dat je gevoelig bent voor de signalen van kinderen, je ziet wat ze 
nodig hebben en hun behoeften kunt herkennen. Responsief wil zeggen dat je op 
de juiste wijze weet te reageren op de behoeften en signalen van kinderen. 
Ondersteun de kinderen emotioneel, geef complimentjes, laat merken dat je ze 
hoort, ziet en voelt door actief te luisteren. Actief luisteren is ‘echt’ luisteren. 
Luisteren zonder oordeel.  
Als Felix een autootje afpakt van Eli, dan doet Felix dit niet om te pesten. Hij doet 
dat omdat hij ook graag met de auto wil spelen (imitatiespel). Jij kan dan 
benoemen wat de intentie is door te zeggen: ‘Oh Felix, wil jij ook graag met de auto 
spelen?’ (sensitief). ‘Zullen we eens kijken of we nog zo’n autootje kunnen vinden 
om mee te spelen?’ (responsief).   
 
Respect voor de autonomie:  
Dit wil zeggen dat je respect hebt voor de eigenheid van het kind. Als je kinderen 
het gevoel geeft dat ze er mogen zijn en dat je vertrouwen in ze hebt, draagt dat 
bij aan emotionele veiligheid, zelfvertrouwen en eigenwaarde. Geef kinderen de 
ruimte om iets ‘zelf’ te doen, te ontdekken en te kiezen. Help als het echt nodig is 
en op een manier dat kinderen het gevoel hebben het toch zelf gedaan te hebben.
  
Structuren en grenzen stellen:  
Door structuur te bieden weten kinderen waar ze aan toe zijn en het geeft kinderen 
het gevoel van ‘samen zijn’. Ze zijn onderdeel van een groep en horen bij elkaar.
  
Structuur geeft ook grenzen aan. We scheppen een ‘kader’ waarbinnen kinderen 
kunnen ontdekken en we spreken daarbij regels af.  
Met het aanbieden van een vast dagritme en duidelijk vertellen wat we gaan doen, 
creëer je voorspelbaarheid en dus houvast. Ook rituelen, het goede voorbeeld 
geven en gewenst gedrag versterken helpen hierbij. Gewenst gedrag versterken 
kan bijvoorbeeld via ik-boodschappen (Thomas Gordon):  
 
Kinderen doen onbewust meer van datgene dat positief gewaardeerd wordt. Het 
is dus belangrijk om kinderen te complimenteren. De positieve ik-boodschap. 

1. Je beschrijft het gedrag dat je ziet (je helpt Nola haar schoenen aan te doen) 
2. Je beschrijft jouw gevoel erbij (ik vind het heel erg fijn dat je Nola helpt) 
3. Je beschrijft het gevolg van het gedrag (als je elkaar helpt kunnen we zo 

lekker naar buiten) 
 
Je kunt de ik-boodschappen ook toepassen om ongewenst gedrag om te buigen 
naar gewenst gedrag. 

1. Je beschrijft het ongewenste gedrag dat je ziet (ik zie en hoor dat je er 
tussendoor schreeuwt) 

2. Je beschrijft jouw gevoel er bij (ik voel me een beetje verdrietig daardoor) 
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3. Je beschrijft het gevolg van het gedrag (nu kunnen de andere kinderen niet 
hun verhaal afmaken) 

4. Je beschrijft wat het gedrag is dat je wilt zien (we spreken af dat we om de 
beurt mogen praten, als iemand praat zijn de anderen stil). 

 
Praten en uitleggen:  
Hierbij gaat het vooral om het ‘taalrijk’ maken van de interactie. Hoe meer je met 
kinderen praat, dingen uitlegt en ervaringen en gevoelens verwoordt, des te meer 
taalgebruik en taalbegrip van kinderen wordt gestimuleerd. 
Het duurt een tijd voordat een kind zelf woordjes gaat gebruiken, maar woorden 
herkennen en begrijpen begint al eerder. Dat gebeurt in fasen en kinderen 
verschillen daarin heel sterk. Ze slaan alles op en op een gegeven moment ‘gaat 
het laatje open’ en beginnen ze te praten.   
Tegen baby’s praten kan de hele dag en vooral tijdens verzorgingsmomenten, zo 
versterk je de relatie met de baby en begint daarmee de taalontwikkeling. 
 
Ontwikkelingsstimulering: 
Is de ‘extra’ gerichte stimulering die je kinderen geeft om hun ‘brede’ ontwikkeling 
te stimuleren. (De cognitieve ontwikkeling, creatieve ontwikkeling, sociaal-
emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling en de zintuiglijke ontwikkeling) 
Welbevinden is een belangrijke voorwaarde voor kinderen om zich te ontwikkelen. 
Ze moeten zich allereerst veilig voelen. Wanneer dit het geval is kun je kinderen 
uitdagen door net iets verder te gaan dan hun comfortzone zonder dat ze stress of 
paniek ervaren. Een kind dat stress ervaart leert namelijk helemaal niets. 

- Sluit aan bij het tempo en belevingswereld van de kinderen. 
- Kijk gericht naar de kinderen en ontdek daarmee wat hun interesse heeft. 
- Sluit aan bij de ‘zone van de naaste ontwikkeling’ door kinderen uit te dagen 

net iets verder te gaan en geef kinderen daarbij de hulp die nodig is. 
- Zorg dat kinderen betrokken zijn en dat activiteiten aansluiten bij hun echte 

belangstelling. 
 

Begeleiden van onderlinge interacties:  
Je kunt een groep kinderen zien als een kleine samenleving waarin kinderen 
mogen oefenen in sociale vaardigheden. Ze leren hoe ze een plek in de groep 
krijgen, dat er vriendjes zijn met verschillende achtergronden  en oefenen met 
ruzie maken en vriendschappen sluiten.  
Natuurlijk moet dit proces van onderlinge interacties wel goed begeleid worden. 
Het is aan jou om goed te observeren dat er geen kinderen zijn die alleen maar 
afwijzingen krijgen. En of kinderen niet alleen maar met elkaar botsen. De meeste 
conflicten duren heel kort en lossen de kinderen zelf op. En in een paar gevallen 
hebben ze jou nodig.  

- Kijk eerst of de kinderen het zelf kunnen oplossen. 
- Benoem wat je ziet. Kinderen bedenken dan vaak zelf al een oplossing. 
- Ondersteun kinderen in de interacties die ze hebben. Erkennen van 

gevoelens en emoties. 
- Versterk positieve interacties (troosten, knuffelen, helpen, complimentjes 

geven, samenwerken). 
- Zorg voor een aangename en veilige sfeer. 
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6.4 Hulp inschakelen bij zorgen over een kind  
 
Bij signalering van extra zorg over de ontwikkeling van een kind werken de 
pedagogisch medewerkers met een stappenplan (zie pedagogisch beleid- 
Stappenplan bij signalering van extra zorg/bijzonderheden in de ontwikkeling van 
het kind).  
De pedagogisch coach kan worden ingezet wanneer er zorgen zijn over een kind 
ook als dit bijvoorbeeld over het gedrag van een kind of dat van ouders gaat. Zij kan 
vervolgens tips geven voor hoe hiermee om te gaan op de groep. Mocht dit niet 
voldoende zijn kan de locatiemanager in overleg met de pedagogisch coach 
externe hulp inschakelen. Voor externe hulp is altijd eerst toestemming van de 
ouders nodig. 
 
’t Kabouterhuis 
De ambulante hulp van t Kabouterhuis is gericht op kinderen binnen de 
kinderopvang, die zich problematisch ontwikkelen en/of gedragsproblemen tonen 
in de groep. De hulpvraag komt vaak in eerste instantie van de pedagogisch 
medewerkers. Samen met ouders/verzorgers wordt een hulpvraag geformuleerd. 
  
t Kabouterhuis biedt de hulp aan in de vorm van begeleiding voor de pedagogisch 
medewerkers van het kind. Met de hulp richten zij zich op een zo optimaal 
mogelijke ontwikkeling van het kind in de opvangsituatie. 
 
Alert(4)You 
Met Alert(4)You wordt ondersteuning geboden door ‘t Kabouterhuis aan de 
pedagogisch medewerkers die vragen hebben over de omgang met kinderen die 
net even wat meer nodig hebben en over groepsprocessen die spelen. De 
pedagogisch medewerkers krijgen zo het kind goed in beeld en kunnen hierdoor 
kind en ouders goed begeleiden. 
Door de pedagogisch medewerkers goed te begeleiden, kunnen problemen bij 
kinderen tijdig worden gesignaleerd. Het kind blijft dan ook vaak, met extra 
ondersteuning voor de pedagogisch medewerker en de ouders, in de eigen 
omgeving. En als er toch meer hulp nodig is, dan kan dit snel geregeld worden. 
 
Okido 
Met Okido krijgen de pedagogisch medewerker van het kind deskundige 
begeleiding en advies van ’t Kabouterhuis. De pedagogisch medewerker kan op 
deze manier het kind begeleiden in zijn/haar vertrouwde omgeving en zo aan een 
optimale ontwikkeling werken.   
Na de aanmelding wordt samen met de ouders en de pedagogisch medewerker 
bekeken welke problemen het kind heeft. Vervolgend komt een orthopedagogisch 
medewerker naar de kinderopvang om het kind te observeren. Op basis hiervan 
worden samen met de ouders en de pedagogisch medewerker afspraken gemaakt 
over de hulp die nodig is. Er wordt advies gegeven en de pedagogisch medewerker 
wordt begeleidt om aan de ontwikkeling van het kind te werken. 
 
Ouder- en kind team  
Kindercentrum Mijn blokje werkt ook samen met ouder- en kind teams in de 
omgeving. Wanneer ouders zelf met een hulpvraag komen, kunnen zij naar een 
ouder- en kind team worden doorverwezen. Elke locatie van Mijn Blokje is 
gekoppeld aan een ouder- en kind team in de buurt. Omdat dit afhankelijk is van 
de postcode, kan het zijn dat ouders aan een ander ouder- en kind team zijn 
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gekoppeld met hun eigen postcode.  
Het OKT (ouder- en kind team) biedt passende ondersteuning en hulp 
dichtbij. Daarbij hoort dat problemen rondom gezondheid, ontwikkeling, 
opvoeden, opgroeien, veiligheid en sociaalpsychologische problematiek eerder en 
sneller worden gesignaleerd. 
Het team bestaat uit: 

- JGZ: jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, preventieve 
Logopedisten, interne diëtisten. 

- Ouder-Kindadviseurs: met ervaring in opvoeding en gezinsproblematiek 
zoals vechtscheidingen ed. (medewerkers die in het OKT zijn gekomen 
vanuit verschillende organisaties, ALTRA, Combiwel, Spirit, Sipi, JBRA, ed.) 

- Jeugdpsychologen: Collega’s van het OKT kunnen hen consulteren en in 
overleg met ouders kunnen zij screening, diagnostiek en kortdurende 
behandeling bieden. 

- Kernteam Jonge Kind: Het Kernteam Jonge Kind (KJK), voorheen VTO, is 
onderdeel van het OKT. Bij het KJK werken mensen met specifieke kennis 
over de ontwikkeling van jonge kinderen. Elk stadsdeel heeft een eigen 
kernteam, dat bestaat uit een ouder- en kindadviseur, een jeugdarts en een 
jeugdpsycholoog. 

 
Naar het ouder- en kind team wordt vaak doorverwezen als een hulpvraag vanuit 
ouders komt. Het ouder- kind team kan vervolgens ook besluiten samen te willen 
werken met de kinderopvang door bijvoorbeeld in overleg een observatie te 
plannen op de groep.  
Wanneer de hulpvraag vanuit pedagogisch medewerkers komt schakelen wij ’t 
Kabouterhuis in of een preventieve logopediste van de GGD wanneer het vooral 
om de taalontwikkeling gaat.  
 
Preventieve logopedie  
Goed kunnen praten en ook begrijpen wat anderen zeggen is erg belangrijk voor 
de totale ontwikkeling: het leren denken, het krijgen van vrienden, het kunnen 
uiten van gevoelens en het latere lees-, schrijf-, en leerproces.  
 
Wanneer je op de groep het vermoeden hebt dat de taalontwikkeling van een kind 
achterloopt, kan je de signaleringslijst spraak- en taalontwikkeling voor kinderen 
van 2-4 jaar invullen.  
Als de kolom ‘risico’ één of meerdere keren is omcirkeld is het raadzaam om een 
preventief logopedist naar het kind te laten kijken. Hiervoor is toestemming van de 
ouders nodig.  
Als de logopedist vermoedt dat het praten van het kind beter zou kunnen, zal deze 
het kind verwijzen voor extra hulp. Meestal is dit naar een praktijk voor logopedie 
bij u in de buurt maar soms ook naar het Audiologisch Centrum of een andere 
instantie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.effathaguyot.nl/
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7. Werkhouding 
 
7.1 Gedragscode  
 
Naast de algemene regels en procedures die gelden op de groepen vinden wij het 
ook zeer belangrijk dat je je als werknemer op een bepaalde manier gedraagt. Om 
deze reden hebben wij een aantal gedragsregels op papier gezet die van 
toepassing zijn op het personeel. Je bent namelijk niet alleen een voorbeeldfunctie 
voor de kinderen maar ook voor je collega’s en ouders. Onze gedragsregels zien er 
als volgt uit:   
 
Algemene gedragsregels:   

• Iedereen wordt geaccepteerd zoals hij/zij is; alle mensen zijn verschillend en 
dat is prima;  

• Iedereen gaat respectvol met elkaar om. Er worden geen racistische 
opmerkingen gemaakt, gediscrimineerd, geroddeld of gescholden. Ook 
wordt niemand uitgelachen, vernederd of buitengesloten;  

• Er wordt geen lichamelijk of verbaal geweld gebruikt. Ook wordt er niet 
gedreigd met lichamelijk geweld;  

• Iedereen die gedrag vertoont dat als onacceptabel wordt ervaren wordt 
hierop aangesproken. In het geval van (dreigementen van) lichamelijk of 
verbaal geweld door ouders of medewerkers is de directie bevoegd 
corrigerende maatregelen te nemen of om de toegang tot de kinderopvang-
organisatie te ontzeggen;  

• Wapens (waaronder ook (kleine) messen, stokken, nepwapens e.d.) zijn op 
de kinderopvang-organisatie verboden; (bij overtreding van deze regel 
wordt het wapen in beslag genomen en kan de politie in worden 
geschakeld);  

• Iedereen houdt zich aan gemaakte afspraken;  
• Iedereen is zuinig op het materiaal en de omgeving van de 

kinderopvangorganisatie en op de bezittingen van een ander;  
• Iedereen zorgt voor rust binnen de kinderopvangorganisatie;  
• De medewerker is consistent en betrouwbaar in zijn of haar gedrag;  
• De medewerker wijst plagen en pesten te allen tijde af;  
• De medewerker luistert naar het kind en neemt het kind serieus;  
• De medewerker benadert het kind positief en let meer op de dingen die 

goed gaan dan op de verkeerde dingen; Wij werken met de methode van 
Thomas Gordon.   

• De medewerker spreekt niet over het gedrag, huiselijke omstandige of 
andere privacygevoelige zaken van een kind in het bijzijn van niet direct 
betrokken personen.  

• De organisatie probeert in alle gevallen zorgvuldig te handelen en de 
belangen van ouders en kinderen te behartigen;  

• De ouders/verzorgers worden zoveel mogelijk face to face op de hoogte 
gehouden van veranderingen of belangrijke zaken. Mochten er algemene 
punten zijn dan is de nieuwsbrief een belangrijk communicatiemiddel.  De 
ouders/verzorgers hebben inzagerecht in alle gegevens die over het kind 
worden opgeslagen;  

 
Gedragsregels specifiek gericht op (voorkomen of aanpakken van) 
grensoverschrijdend gedrag:  
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• De medewerker zorgt er voor zichtbaar te zijn voor andere volwassenen als 
hij/zij alleen is met een kind;  

• De medewerker gebruikt geen seksueel getint taalgebruik en maakt geen 
seksueel getinte grappen of opmerkingen;  

• De medewerker grijpt in als zich ongewenste situaties (dreigen) voor te 
doen;  

• Er wordt actief aandacht besteed aan zelfredzaamheid en weerbaar gedrag;  
• Foto's, die op of rond de kinderopvangorganisatie worden gemaakt, worden 

alleen bewaard, bewerkt of verspreid met toestemming van de ouders of 
verzorgers van de kinderen;  

• Foto's van kinderen worden alleen gepubliceerd met schriftelijke 
toestemming van ouder of verzorger;  

 
7.2 Beroepscode Kinderopvang  
 
Naast de gedragsregels die zijn opgesteld bestaat er ook de Beroepscode 
Kinderopvang waarnaar we graag willen verwijzen. In de Beroepscode 
Kinderopvang staan gedragsregels  die voorschrijven hoe je als professioneel 
werkende pedagogisch medewerker moet handelen en hoe je je tijdens je werk 
gedraagt. De beroepscode biedt je zekerheid, zodat je weet wat je wel moet doen, 
en wat niet. In feite legt de beroepsgroep met de beroepscode zichzelf een aantal 
regels op. Maar de beroepscode zorgt er ook voor dat de kinderen en hun ouders(s), 
de leidinggevenden, het management van de organisaties en andere professionals 
weten welke uitgangspunten pedagogisch medewerkers tijdens hun werk. Via 
deze link is de Beroepscode Kinderopvang terug te vinden.  
 
7.3 Handhaving van de regels   
 
Belangrijker dan regels op papier vinden wij bij Mijn Blokje het open gesprek over 
wat wel en niet kan in de verhouding tussen medewerker en kind, tussen 
medewerker en ouders en tussen medewerkers onderling.  
 
Daar waar sprake is van macht en afhankelijkheid is oplettendheid geboden en is 
het belangrijk in werkoverleg, functioneringsgesprekken ruimte en veiligheid te 
creëren om over ons gedrag en de omgangsvormen en -regels te kunnen praten. 
Van de locatiemanagers mag worden verwacht dat zij hiertoe het initiatief nemen. 
Dit neemt echter niet weg dat iedere medewerker verantwoordelijk is voor zijn of 
haar eigen gedrag en het respecteren van de geldende gedragsregels.   
 
Elke medewerker kan zo samen met collega’s en locatiemanager zorgen voor de 
handhaving van de gedragsregels en tijdig bijsturen op ongewenste afwijkingen. 
Zo ben je als medewerker actief onderdeel van het creëren van een gezond en 
veilig pedagogisch klimaat bij Mijn Blokje. 
 
7.4 Kledingvoorschriften   
 
Als pedagogisch medewerker zie je er altijd netjes en verzorgd uit en draag je zorg 
voor een goede persoonlijke hygiëne. Daarnaast zijn er een aantal 
‘kledingvoorschriften’ waar je je aan dient te houden: 

- Zorg dat je je vrij kunt bewegen in de kleding die je draagt 
- Rokjes en broeken mogen niet te kort zijn 
- Draag geen kleding waarbij een blote buik zichtbaar is of een decolleté. 

https://www.fnv.nl/getmedia/887b63ae-0491-45e1-915c-68f4b3a71fe7/Beroepscode-kinderopvang-v04-06-20.pdf
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- Draag lang haar bij voorkeur in een staart. 
- Draag geen lange oorbellen, dit in verband met de veiligheid 
- Draag je nagels kort 
- Draag bij voorkeur geen ringen en armbanden in verband met de hygiëne  

 
7.5 Gebruik van social media  
 
Social media zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij en dus ook niet 
bij iedereen die betrokken is bij Mijn Blokje. Social media kunnen een goede 
bijdrage leveren aan de professionaliteit van pedagogisch medewerkers en de 
kwaliteit van de kinderopvangorganisatie.   
 
Vanuit vertrouwen is ons uitgangspunt dat je als medewerker zelf weet hoe je 
verstandig omgaat met social media. Dat betekent ook dat wij ervan uitgaan dat 
het digitale gedrag van een medewerker op social media niet afwijkt van het 
gedrag in het echte leven en het gedrag binnen de kinderopvangorganisatie. 
  
Regels en afspraken  
Welke social-media-regels stellen wij voor alle medewerkers van Mijn Blokje  

- Publiceer geen vertrouwelijke informatie op social media;  
- Ga niet in discussie met een ouder of (bso-)kind op social media; 
- Foto’s gemaakt binnen de kinderopvangorganisatie plaats je niet op social 

media als hier een kind, ouder of gedeelte van een kind of ouder op staat; 
- Plaats op social media geen commentaar op werk gerelateerde uitlatingen 

door collega’s; 
- Je weet dat publicaties op social media altijd vindbaar zijn;  
- Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor wat je online publiceert.  

 
7.6 Gebruik van mobiele telefoon  
 
Je mobiele telefoon ligt tijdens werktijd nooit op de groep, dit om te voorkomen 
dat je afgeleid wordt van je werkzaamheden. We zijn ons er wel van bewust dat het 
gebruik van een mobiele telefoon niet meer is weg te denken uit onze 
samenleving. Het gebruik van je mobiele telefoon op de groep is absoluut niet 
toegestaan. In overleg met je collega mag je wel op passende momenten en in een 
mate waarin het je werkzaamheden niet belemmerd, buiten de groep én uit het 
zicht van ouders en kinderen je berichten checken. Tijdens uitstapjes neem je de 
mobiele telefoon mee voor in geval van nood. Zorg daarnaast dat je naasten in het 
bezit zijn van het vaste nummer van de locatie waar je werkt, zodat ze je in geval 
van nood hier kunnen bereiken.   
 
Alleen in overleg met je leidinggevende kan er een uitzondering worden gemaakt 
voor het houden van je mobiele telefoon op de groep. Wanneer je toch met een 
telefoon op de groep wordt gesignaleerd zonder overleg dan volgt er een officiële 
waarschuwing. Daarnaast mag je mobiele telefoon nooit worden gebruikt voor het 
maken van foto’s of beeldmateriaal i.v.m. de privacywet.  
 
7.7 Officiële waarschuwing  
 
Wat is een officiële waarschuwing? 
Met een officiële waarschuwing laten wij als werkgever aan onze medewerker 
weten dat wij bepaalde gedragingen of bepaalde omstandigheden niet worden 
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aanvaard. Een officiële waarschuwing komt op schrift en wordt bewaard in het 
personeelsdossier. Met een officiële waarschuwing laten we dus weten dat bepaald 
gedrag niet door de beugel kan en wordt er dus tegelijkertijd een dossier 
opgebouwd.   
 
Wanneer geef je een officiële waarschuwing? 
Een officiële waarschuwing wordt gegeven wanneer bepaald gedrag zo 
onacceptabel is dat we de ernst van de situatie duidelijk willen maken. Officiële 
waarschuwingen kunnen onder andere worden gegeven wanneer je herhaaldelijk 
te laat komt, ongeoorloofd afwezig bent of ontoelaatbaar gedrag naar collega’s 
kinderen of ouders.  
 
7.8 Beoordelings- en functioneringsgesprekken  
 
Elk jaar plannen we een beoordelingsgesprek en een functioneringsgesprek in met 
jou en je leidinggevende. Na afloop van het gesprek wordt er een gespreksverslag 
gemaakt en zullen de gemaakte afspraken door zowel de locatiemanager als de 
medewerker worden getekend voor akkoord. Let wel, voor een beoordeling geldt 
dat ja als medewerker niet akkoord hoeft te gaan met de inhoud. Je tekent echter 
wel voor gezien. Het gesprekverslag zal altijd in het personeelsdossier worden 
opgeborgen. Als medewerker ontvang je hiervan een kopie.  
 
Beoordelingsgesprek 
In een beoordeling legt je leidinggevende, in zijn of haar rol als beoordelaar, een 
beargumenteerd oordeel vast over het functioneren van de medewerker. Anders 
dan bij het functioneringsgesprek staat in de beoordeling het oordeel van je 
leidinggevende over het functioneren van de medewerker centraal. De 
beoordeling is een formeel instrument, op grond waarvan rechtspositionele 
besluiten genomen kunnen worden. De setting van het beoordelingsgesprek is 
daarom formeler dan bij het functioneringsgesprek.   
 
De beoordeling bestaat uit een oordeel over de wijze van uitvoeren van de 
functieonderdelen. Daarom zijn de functiebeschrijving, functietypering en/of het 
functieprofiel altijd onderdeel van de beoordeling. Daarnaast bestaat de 
beoordeling uit een oordeel over kennis, vaardigheden en gedrag van de 
medewerker (competenties).  
 
In een professionele organisatie maakt het beoordelingsgesprek onderdeel uit van 
de cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Dit betekent dat het 
beoordelingsgesprek niet op zich staat, maar een meetpunt is binnen de cyclus.
  
Functioneringsgesprek  
In een functioneringsgesprek kijk je samen met je leidinggevende naar je eigen 
functioneren. Je eigen inbreng tijdens dit gesprek staat centraal. Het doel van het 
functioneringsgesprek is om sterke en zwakke punten in het functioneren aan het 
licht te krijgen en afspraken te maken voor verbetering.   
 
In de meeste gevallen worden functioneringsgesprekken met een zekere 
regelmaat gevoerd. Een functioneringsgesprek is een formeel 
personeelsinstrument, maar het gesprek zelf heeft een wat informeler karakter. 
Zowel manager als medewerker kunnen onderwerpen op de gespreksagenda 
zetten en daar samen hun ideeën en gedachten over uitspreken.   
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Hoewel het gesprek min of meer informeel is, worden tijdens het gesprek wel 
afspraken gemaakt over te behalen doelen en resultaten, te volgen opleidingen, 
verbeterpunten in gedrag of functioneren en afspraken over het vervolg van de 
loopbaan.   
 
Een functioneringsgesprek is geen beoordeling, het kan dan ook niet dienen als 
basis om (negatieve) rechtspositionele besluiten te nemen. Het 
functioneringsgesprek is dus geen belonings- of afrekeninstrument. Een 
functioneringsgesprek kan ook rechtspositionele gevolgen hebben, zoals een 
bevordering of wijziging van de functie-inhoud, maar zeker ook bij 
salarisverhoging/-korting, ongeschiktheid voor de functie of een voorgenomen 
ontslag.      
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8. Groepsprocedures 
 
8.1 Bitcare  
 
Op de groepen wordt er op de Ipad gewerkt met het softwareprogramma Bitcare. 
In deze app is terug te vinden welke kinderen er per dag aanwezig zijn en kunnen 
de pedagogisch medewerker alle activiteiten van die dag invoeren per kind. 
Ouders kunnen zo via de ouderapp de dag van hun kind volgen.  
  
Registreren van activiteiten dagboek  
We vinden het belangrijk dat het activiteiten dagboek in Bitcare voor elk kind goed 
wordt bijgehouden. Het is belangrijk om de volgende activiteiten goed te 
registreren: aankomsttijd, eet en drink momenten, slaaptijden, uitgevoerde 
activiteiten en vertrektijd. Naast deze standaard registraties die ingevoerd dienen 
te worden, voer je ook dagelijks een persoonlijk verhaaltje in per kind. De invoer van 
activiteiten moet niet ten koste gaan van de aandacht naar de kinderen. Kies 
daarom voor de invoer van de persoonlijke verhaaltjes een rustig moment op de 
dag (bijvoorbeeld tijdens de bedtijd van kinderen).  
 
Bij het schrijven van een kort verhaaltje kun je denken aan een omschrijven van 
een bepaalde ontwikkeling die je hebt gezien, een leuk moment, iets wat een kind 
heeft gezegd of gedaan die dag. Als pedagogisch medewerker zie je zoveel van 
kinderen op een dag en ouders zien daar helemaal niets van. Hoe waardevol is het 
om als ouder te horen dat je kind zelf de boterham heeft gesmeerd met de tong 
uit de mond, rode wangen en vol trots ‘KLAAR’ heeft geroepen. En vervolgens twee 
boterhammen met een grote glimlach heeft gegeten. Daarnaast zegt het 
bijvoorbeeld ook wat over de motorische ontwikkeling en zelfstandigheid van het 
kind. Dit zegt zoveel meer dan: Hij/zij heeft goed gegeten!   
 
Je kan een algemeen verhaaltje ook persoonlijk maken door deze  eenmalig te 
schrijven en vervolgens bij elk kind apart in de notitie toe voegen en het kind hierin 
persoonlijk aan te schrijven. Dit scheelt veel tijd, maar maakt het voor ouders 
persoonlijker om terug te lezen.  
 
“Lieve Nora, voor het thema herfst zijn we vanmorgen naar het park gewandeld om 
herfstbladeren te verzamelen. De bladeren hadden allemaal mooie verschillende 
kleuren, deze hebben we mee terug genomen naar de groep zodat we hier 
vanmiddag mee kunnen knutselen. Ook gingen we de bladeren in de lucht gooien, 
we kwamen erachter dat deze langzaam naar benden vallen. Wat een feest was 
het!  
 
Foto’s 
Met de Bitcare app is het ook mogelijk om foto’s te sturen naar ouders, probeer dit 
ook dagelijks te toen. Let hierbij ook op de afwisseling, bijvoorbeeld een 
persoonlijke ontwikkeling, een waardevol spelmoment, een groepsactiviteit of een 
grappige foto. Zet alleen duidelijke foto’s in de app!  
 
Voor het doorsturen van foto’s via de app moeten ouders schriftelijk toestemming 
hebben gegeven op het formulier die ze tijdens de intake hebben ontvangen. Let 
hierbij ook goed op, of kinderen op de foto mogen en of de foto’s waar meerdere 
kinderen opstaan ook naar alle ouders mogen worden verstuurd.  
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Planning  
Het is van belang dat je als pedagogisch medewerker ook goed registreert 
wanneer een kind niet naar de opvang komt. Zo kan de planning rekening houden 
met de personele bezetting en tevens kunnen andere kinderen zo makkelijker een 
ruildag inzetten. Wanneer ouders een vakantie of vrije dag doorgeven dien je deze 
gelijk te registreren. Ook wanneer een kind zich in de ochtend (ziek) afmeldt dien 
je dit gelijk in Bitcare te verwerken.  
 
Inplannen van ruil- en extra dagen  
Soms wil een ouder een ruil- of extra dag inplannen. Deze ruil- of extra dagen 
kunnen alleen in overleg met de planning worden ingepland. Dit is omdat de 
planning het gehele overzicht heeft van alle groepen en locaties met betrekking 
tot de personele bezetting en de kind aantallen. Soms kan het voorkomen dat er 
wel ruimte is op je eigen groep, maar dat er ergens krapte is qua personeel, 
waardoor het aannemen van extra kinderen niet voordelig is.   
 
Overig gebruik Ipad  
Naast Bitcare kan de Ipad worden gebruikt om activiteiten op te zoeken, muziek af 
te spelen en werk gerelateerde apps op te installeren. De Ipad is niet bedoeld om 
kinderen naar animatiefilmpjes te laten kijken of voor privégebruik.   
 
8.2 Communicatie ouders  
 
De opvang maakt deel uit van het opvoedingsmilieu van elk kind, het is een 
aanvulling op thuis. Is een kind bij Mijn Blokje, dan neem je als pedagogisch 
medewerkers tijdelijk de verantwoordelijkheid over van de ouders. In samenspraak 
met de ouders voed je mede dus mede het kind op. Daarom vinden we de 
communicatie met ouders erg belangrijk. Er zijn een aantal vaste 
contactmomenten waarin een goede overdracht centraal staat.   
 
Start nieuw kindje 
Wanneer er een nieuw kindje gaat starten op de locatie zal een vaste pedagogisch 
medewerker van de groep, bij voorkeur de mentor, een week van tevoren 
telefonisch contact opnemen met de ouders. Tijdens het telefoon gesprek worden 
de nieuwe ouders en het kind van harte welkom geheten en zullen de wendagen 
die staan ingepland nog kort worden doorgenomen. Als pedagogisch medewerker 
vertel je verder dat op de eerste wendag het intakegesprek zal plaatsvinden en 
geef je door wat ouders zelf mee kunnen nemen (reserve kleding, speen, knuffel). 
Tevens vraag je welke voeding het kindje drinkt zodat we kunnen zorgen dat we 
dit op de eerste wendag in huis hebben. Voor de baby’s op de babygroep die geen 
borstvoeding drinken gebruiken wij alleen Nutrilon. Wanneer ouders andere 
voeding wensen te gebruiken, dienen ze dit zelf vanuit huis mee te nemen.   
 
Het intake gesprek  
Wanneer een nieuw kind start bij Mijn Blokje vindt er op de eerste wendag altijd 
een intakegesprek plaats met (een van) de ouders. Tijdens deze eerste 
kennismaking neem je de tijd om meer te weten te komen over het kind en neem 
je ouders mee in het beleid van Mijn Blokje. We vinden het belangrijk dat je als 
pedagogisch medewerker van Mijn Blokje ouders een vertrouwd gevoel meegeeft 
en waar nodig gerust stelt. In het beleidsstuk intake gesprek is terug te vinden 
welke onderwerpen er besproken dienen te worden tijdens deze eerste 
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kennismaking.   
 
Overdracht aan het begin en aan het einde van de dag  
Belangrijk voor een goede ontwikkeling van het kind is dat er een goede 
communicatie tussen jou en de ouders. Daarom hechten wij veel waarde aan een 
goede overdracht, zowel in de ochtend als in de middag. 
Als pedagogisch medewerker heb je een luisterend oor, staat open voor vragen en 
je vindt het belangrijk om te weten wat een ouder prettig vind.    
 
Wanneer een kind in de ochtend wordt gebracht is het goed om te weten of het 
een goede nacht heeft gehad en hoe laat het voor het laatst gegeten heeft. 
Wanneer je hiervan op de hoogte bent kun je hier goed op inspelen. Stel ook 
persoonlijkere vragen, bijvoorbeeld over wat ze in het weekend hebben gedaan of 
over hun vakantieplannen van komenten de week etc.  
 
De overdrachtsmomenten aan het einde van de dag zijn momenten waarop jij kan 
laten zien waarom kinderen bij jou in goede handen zijn. Je laat merken dat je het 
kind echt hebt gezien, je vertelt iets over zijn ontwikkeling en je luistert naar de 
ouder. Een beeldende en specifieke overdracht helpt daarbij. Ouders hebben 
weleens de angst dat hun kind niet genoeg gezien wordt op een groep en daardoor 
vergeten wordt. Natuurlijk zie je ieder kind! Laat dat ook zien aan de ouders, dit 
vinden ze belangrijk!  
 
Geen bijzonderheden? 
Hoezo zijn er geen bijzonderheden? Natuurlijk kun je niet iedere dag een mijlpaal 
delen, zoals een eerste stapje, eerste keer plassen op het potje of het smeren van 
een eigen boterham. Toch zijn er genoeg aanknopingspunten die je kunt 
gebruiken om iedere overdracht weer persoonlijk en uniek te maken. In je werk 
observeer je de kinderen. Gebruik deze observaties en verwerk je waarnemingen in 
je overdracht.  
 
Pedagogische meerwaarde  
In een goede overdracht laat je ouders de pedagogische meerwaarde van Mijn 
Blokje ervaren! Jouw waarnemingen zeggen namelijk veel over de manier waarop 
je professioneel naar kinderen kan kijken. Het komt bij de halfjaarlijkse observatie 
aan bod, maar het is zonde om ouders alleen dan de pedagogische meerwaarde te 
laten ervaren. Daarbij hoef je niet zoveel anders te doen dan in je dagelijkse werk. 
Jij doet de dingen die je doet met een bepaalde gedachte en met een pedagogisch 
plan. Je kijkt naar kinderen met deze blik. De uitdaging is alleen om dit ook te laten 
zien aan ouders.  
 
Het effect van een goede overdracht  
Je laat zien dat je betrokken bent bij het kind en bij de ouder. Zo gaat de ouder met 
een goed gevoel naar huis en jij straalt zo professionaliteit uit. Met een beeldende 
overdracht hebben ouders het gevoel dat ze als een vlieg op de muur mee hebben 
kunnen kijken. En wat vaak ook nog eens is, is dat wanneer je beeldend vertelt, 
jezelf ook gaat stralen en zo enthousiasme uitstraalt naar de ouder.  
 
Oudergesprekken 
Twee keer per jaar vinden er rond maart en september oudergesprekken plaats. 
Dit gebeurt in de vorm van 10minutengesprekken die plaatsvinden na 
sluitingstijd. Alvorens je deze gesprekken voert, is het de bedoeling dat je een 
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observatie per kind uitvoert en de hiervoor aanwezige observatieformulieren invult. 
De uren waarbinnen de oudergesprekken plaatsvinden worden uitbetaald.    
 
Rondleiding nieuwe ouders 
Ook richting nieuwe ouders tijdens een rondleiding gedraag je je netjes en 
geïnteresseerd. Wederom: stel je voor, zeg gedrag, probeer oogcontact te houden 
en wees altijd bereid om eventuele vragen te beantwoorden. Loop ook altijd bij een 
rondleiding naar de nieuwe ouder (klant) toe om hem of haar te begroeten. 
 
Plaatsing en wachtlijst 
Op alle vragen rond plaatsing en onze wachtlijst mag en kun je als medewerker 
geen informatie verlenen. Wanneer ouders hier vragen over hebben, verwijs je ze 
door naar onze planningsafdeling.  
  
8.3 Mentor  
 
Alle kinderen binnen ons kindercentrum hebben een eigen mentor. De mentor is 
altijd een van de vaste pedagogisch medewerkers van de groep waarop het kind is 
geplaatst. Doordat elk kind een eigen mentor heeft kun je als pedagogisch 
medewerker de ontwikkeling van alle kinderen goed in de gaten houden. Je hoeft 
je dan namelijk maar te focussen op een deel van de groep, waardoor de 
observaties gerichter en dus adequater zijn. Als mentor heb je de volgende taken: 

- Elk half jaar observeer je je mentorkinderen met behulp van de 
observatiemethode ‘Kijk op ontwikkeling’; 

- Je signaleert opvallend gedrag en je neemt eventuele verdere 
vervolgstappen; 

- Je levert inbreng tijdens de kindbesprekingen met betrekking tot je 
mentorkinderen; 

- Je stelt doelen op voor je mentorkinderen; 
- Je organiseert activiteiten om aan deze doelen te werken; 
- Wanneer je mentorkind doorstroom naar de volgende groep geef je een 

goede overdracht aan de nieuwe mentor. 
 
Als mentor heb je een belangrijke rol voor zowel het kind als de ouder. Doordat je 
als mentor de ontwikkeling van het kind nauwlettend in de gaten houdt, weet je in 
welke ontwikkelingsfase hij of zij zich bevindt. Bij baby’s zal de nadruk bijvoorbeeld 
meer liggen op de motorische ontwikkeling, terwijl peuters druk bezig zijn met het 
eigen maken van taalvaardigheden. Zodoende kun je als mentor activiteiten 
aanbieden die aansluiten op deze specifieke fase. Bijvoorbeeld het stimuleren van 
de motorische ontwikkeling door een baby wat vaker op de buik te leggen, of 
samen met een peuter een boekje te lezen om zo aan de taalontwikkeling te 
werken.   
 
Bij het maken van een verdeling van mentorkinderen onder de pedagogisch 
medewerkers van een groep wordt er met meerdere factoren rekening gehouden. 
Allereerst is het van belang dat de pedagogisch medewerker het kind geregeld 
ziet. Er dient onder andere gekeken te worden naar de frequentie waarop mentor 
en kind aanwezig zijn op de groep. Daarnaast, kan en mag persoonlijke voorkeur 
ook een doorslaggevende factor zijn. Een warme vertrouwensrelatie is immers van 
groot belang voor een succesvol mentorschap.   
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8.4 Voeding  
 
Bij Mijn Blokje staat een gezond voedingsbeleid centraal en volgen we de 
richtlijnen van het voedingscentrum.  We bieden kinderen alleen water, thee en 
melk aan en bij de tussendoortjes gebruiken we volkorenproducten. Als lunch 
wordt er vier dagen in de week een biologische warme maaltijd bereidt en één keer 
per week is er een brooddag. Elke week is er een nieuw weekmenu, deze is op alle 
locaties terug te vinden op het informatiebord (in de hal). Voor de baby’s op de 
babygroep die geen borstvoeding drinken gebruiken wij alleen Nutrilon. Wanneer 
ouders andere voeding wensen te gebruiken, dienen ze dit zelf vanuit huis mee te 
nemen.   
 
Allergieën en individuele afspraken  
Let altijd goed op of er op de groep een kind is met een allergie, en dus een bepaald 
product niet mag krijgen! Ook zijn er soms kinderen die een bepaald dieet volgen 
of een (geloofs)overtuiging, waar aparte afspraken mee zijn gemaakt. 
Bijzonderheden van kinderen zijn altijd terug te vinden in de notities op de Ipad! 
Ernstige allergieën dienen tevens te alle tijden goed zichtbaar te hangen op de 
groep!  
 
Voorbeeldfunctie pedagogisch medewerker  
Als pedagogisch medewerker heb je een voorbeeldfunctie naar de kinderen en 
tevens ben je het visitekaartje van de organisatie. Hierbij vinden wij het belangrijk 
dat je ook het goede voorbeeld geeft met betrekking tot ons gezonde 
voedingsbeleid. Op de groepen wordt er daarom niet gesnoept en wordt er drinken 
alleen gedronken uit een beker.   
 
8.5 Slapen  
 
Ons uitgangspunt is dat je als pedagogische medewerker altijd kijkt naar de 
behoefte van elk kind. Vooral bij baby’s is dit ontzettend belangrijk, omdat zij nog 
geen vast slaapritme hebben. Als een kind ongeveer 1,5 jaar is verandert dit. De 
dreumesen en peuters slapen dan na de lunch. Maar ook op deze leeftijd is het 
belangrijk dat je als pedagogisch medewerker nog steeds goed kijkt naar de 
behoefte van elk kind. Heeft een kind ’s nachts slecht geslapen en redt hij de lunch 
niet? Of voelt hij zich niet lekker en is hij vermoeid? Dan creëer je ruimte om te 
gaan slapen of rusten. Voor de oudere peuters die in de middag wakker blijven 
wordt een gerichte activiteit georganiseerd.   
 
Op de deur van iedere slaapkamer hangt een slaapkamer indeling. Op deze 
indeling is terug te zien welk kind waar slaapt. Een vaste slaapplek draagt bij aan 
herkenning en een gevoel van veiligheid. Draag er zorg voor dat deze slaapkamer 
indeling altijd up to date is!  
 
Op onze locaties maken we gebruik van verschillende soorten bedjes. De meest 
voorkomende is het dubbelbedje: een soort stapelbed met een hekje ervoor waar 
zowel baby’s als dreumesen en peuters in kunnen slapen. Zorg ervoor dat de baby’s 
altijd in het bovenste bedje slapen en dat in het onderste bedje de oudere kinderen 
worden neergelegd. Sluit het bedje altijd goed af wanneer je er een kind in te 
slapen hebt gelegd. Verder staat er in iedere slaapkamer een speciaal evacuatie-
bed, dat zo de kamer uit kan worden gereden. Wanneer er een noodgeval is  
kunnen de baby’s hierin worden vervoerd.  
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Op de meeste locaties slapen de dreumesen en peuters op een stretcher op de 
groep. Deze stretchers worden na de lunch klaargezet.   
Op een aantal locaties staat er ook buitenbedje voor de baby’s. Op het 
toestemmingsformulier bij het intakegesprek kunnen ouders aangeven of hun 
baby hierin mag slapen.  
  
Veilig slapen  
De bedden van baby’s maak je in verband met de veiligheid anders opgemaakt 
dan die van de dreumesen en peuters: namelijk heel kort. Zo ligt een baby met zijn 
voetjes tegen het voeteneinde en kan hij nooit onder zijn dekentje terechtkomen. 
Draag er bovendien altijd zorg voor dat je een baby nooit te warm te slapen legt. 
Dit doe je door te letten op de temperatuur in de slaapkamer, de slaapkleding en 
de slaapzak/beddengoed.   
 
Wanneer er kinderen op bed liggen dient er ten alle tijden een babyfoon aan te 
staan ook kijkt er elke 10 minuten iemand in de slaapkamer. Baby’s die langere tijd 
wakker liggen worden uit bed gehaald. Wanneer een kind aan het huilen is, kijk je 
wat de oorzaak is, waar nodig biedt je troost of haal je het kind uit bed.  
 
8.6 Activiteiten aanbieden  
 
Een activiteit kan georganiseerd worden voor de hele groep, in kleine groepjes of 
individueel. Dit kan een knutselactiviteit zijn, maar je kunt ook denken aan 
bijvoorbeeld een zang/dansactiviteit, een sport/spel activiteit. Of de groep verdelen 
over verschillende ruimtes/hoeken, zodat een klein groepje kinderen even 
‘ongestoord’ en rustig met bijvoorbeeld de trein kunnen spelen. Zorg dagelijks voor 
afwisseling in de activiteiten en denk eraan dat de verschillende 
ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd. Dit zijn de (senso)motorische 
ontwikkeling, spraak- en taal ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en sociaal-
emotionele ontwikkeling.  
 
Thema’s 
Elke 34 weken staat er een nieuw thema centraal. Deze thema’s zijn voor alle 
locaties gelijk. Gedurende deze weken staat alles op de groep in het teken van dit 
thema. Activiteiten die je uitvoert kun je dus ook makkelijk koppelen aan het 
lopende thema.   
 
8.7 Verjaardagen  
 
De verjaardagen van de kinderen vieren we op de groep natuurlijk ook. Spreek met 
ouders een datum af wanneer het kind het op de groep viert. Zorg dat er op de dag 
van het feest slingers hangen, er een verjaardagsmuts is gemaakt en het cadeautje 
klaarligt. Ouders mogen die dag een traktatie meegeven. Dit kan een eetbare of 
een niet eetbare traktatie zijn.        
 
Gezond traktatiebeleid   
Wij vinden het belangrijk dat de eetbare traktaties zo gezond mogelijk zijn. We 
vragen ouders dan ook om traktaties zo klein mogelijk te houden en niet te 
calorierijk te maken. Ook vragen we aan de ouders om van te voren met de 
pedagogisch medewerkers van de groep te bespreken wanneer er iets gevierd 
gaat worden. Gezamenlijk kan worden afgesproken hoe het feestje het beste 
gevierd kan worden en of de traktatie past binnen onze richtlijn. 
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Als pedagogisch medewerker van Mijn Blokje draag je het gezonde traktatie beleid 
naar ouders en kinderen uit. Ongezonde traktaties geven wij dan ook niet mee in 
de mandjes van kinderen om mee naar huis te nemen, maar worden teruggegeven 
aan de ouder van het kind dat trakteert. Ouders kunnen de richtlijnen trakteren 
van het Voedingscentrum raadplegen. Ook ligt er op elke locatie een 
inkijkexemplaar van ‘HIEPERDEPIEP HOERA - 16 leuke en gezonde traktatie-
ideeën’ van het voedingscentrum voor tips en inspiratie. 
 
8.8 Buitenspelen  
 
Buiten spelen is erg belangrijk voor kinderen. We streven ernaar om zeker met de 
dreumesen en peuters elke dag, één keer naar buiten te gaan. Hierbij zijn twee 
opties. De buitenspeelplaats van het kinderdagverblijf of op stap met de bolderkar. 
Wanneer je met de kinderen op de buitenspeelplaats gaat spelen is het belangrijk 
dat één van de pedagogisch medewerkers de achtertuin naloopt om te kijken of er 
geen schadelijke/gevaarlijke objecten liggen, deze worden dan direct verwijderd. 
Zorg er na het buiten spelen altijd voor dat de buitenspeelplaats weer netjes is 
opgeruimd.   
  
Wanneer je met de bolderkar op stap gaan is het uitstapjesbeleid van toepassing, 
deze is terug te vinden in de protocollen map.  
 
8.9 Hygiëne  
 
Het afweersysteem van kinderen is volop in ontwikkeling. Via andere kinderen en 
doordat ze materialen en toiletten gezamenlijk gebruiken, komen ze vaker in 
contact met allerlei ziekteverwekkers. Kinderen hebben daar nog weinig 
weerstand tegen opgebouwd en zijn daarom een kwetsbare groep. 
 
Hygiënemaatregelen zijn noodzakelijk om (onnodige) overdracht van 
ziektekiemen tegen te gaan en schadelijke gevolgen tot een minimum te 
beperken. Infecties verspreiden zich ook wanneer er nog geen ziekteverschijnselen 
zichtbaar zijn. Als je aandacht besteed aan hygiëne verklein je de risico’s op ziektes.  
 
Hygiëne richtlijnen RIVM  
Graag willen we je verwijzen naar de hygiëne richtlijn die speciaal voor 
kinderdagverblijven is opgesteld door het RIVM. De belangrijkste hygiëne-normen, 
waar we binnen Mijn Blokje ook mee werken, zijn in deze richtlijn op een rij gezet.
  
Elke pedagogisch medewerker moet hygiënisch kunnen werken. Je vindt daarom 
op deze webpagina zowel de richtlijnen en normen over hygiëne, schoonmaak, 
ziektebeelden en de randvoorwaarden die direct te maken hebben met de 
uitvoering van het werk. Als je je houdt aan de normen uit deze richtlijn, beperkt je 
het risico op het verspreiden van infectieziekten onder de kinderen en je collega’s.
  
8.10 Registratielijsten  
 
De temperatuur en de Co2 van de groepsruimte moeten worden geregistreerd,  de 
temperatuur van de koelkast en vriezer en de schoonmaaklijsten moeten worden 
ingevuld, op elke groep zijn de registratieformulieren hiervoor terug te vinden. Voor 
de (jaarlijkse) inspectiebezoeken is het belangrijk dat alles goed wordt 

https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso
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bijgehouden. 
 
8.11  Verstrekken van medicatie   
 
Krijgt een kind op voorschrift van de arts medicijnen? Dan dient hiervoor het 
formulier ‘Overeenkomst gebruik geneesmiddelen’ te worden ingevuld door de 
ouder. Dit geldt ook voor homeopathische middelen, neussprays e.d. Mijn Blokje 
verstrekt geen paracetamol op verzoek van de ouder. Alleen als dit is 
voorgeschreven door de arts. 
 
8.12 Taakuren 
 
Per locatie zijn er per fulltime medewerker minimaal 46 uur per jaar aan niet 
groepsgebonden uren beschikbaar om te verdelen over de medewerkers van de 
locatie. Dit zijn uren voor taken die behoren bij je functie als pedagogisch 
medewerker, maar niet kunnen worden uitgevoerd op de groep of in ieder geval 
niet mogen meetellen voor de BKR. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het 
bijwerken van de pedagogische werkplannen van je mentorkinderen, het invullen 
van de observatielijsten of het schoonmaken van het speelgoed. 
 
De niet groepsgebonden uren kunnen onder andere worden ingezet op het 
moment dat er een pedagogisch medewerker over is op de locatie en deze ook niet 
op een andere locatie ingezet hoeft te worden. Wanneer je aan de slag gaat met 
deze taakuren overleg dit dan met je leidinggevende. Op de locatie ligt een map 
waar je deze uren in kan registreren.  
 
8.13 Telefoon aannemen  
 
Wanneer er gebeld wordt op de groepstelefoon voor je leidinggevende dan is het 
de bedoeling dat je een boodschap aanneemt. Schrijf de naam en het 
telefoonnummer van deze persoon op. Dit papiertje kun je dan later aan je 
leidinggevende geven zodat zij deze desbetreffende persoon kan terugbellen. Op 
deze manier hoef je niet van je eigen groep af en wordt je leidinggevende niet 
steeds gestoord. Indien het om een dringende boodschap gaat die niet kan 
wachten geldt hierop een uitzondering. 
 
8.14 Camera’s  
 
Mijn Blokje heeft er voor gekozen om als onderdeel van de uitvoering van het vier 
ogen principe gebruik te maken van camera’s op de locaties. Op momenten dat er 
één medewerker aanwezig is kan er te allen tijde door de houders en 
locatiemanager van Mijn Blokje meegekeken worden via het camera systeem.
  
Met het camerasysteem wordt in beeld gebracht waar Mijn Blokje verantwoording 
voor draagt met in acht neming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Met 
het camerasysteem wordt gezorgd dat de pedagogisch medewerkers altijd gezien 
kunnen worden. Mocht er aanleiding zijn dan kan besloten worden door de houder 
de opgeslagen beelden terug te bekijken. Indien een bepaald incident is 
opgenomen dat aanleiding geeft om beelden langer te bewaren, dan zullen de 
beelden worden opgeslagen voor de duur dat het onderzoek duurt. De beelden 
worden automatisch na 4 weken gewist.   
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8.15 Ouderbetrokkenheid  
 
Elke locatie dient te beschikken over een oudercommissie. Deze commissie 
bestaat uit een aantal ouders die zich vrijwillig inzetten voor de belangen van de 
ouders. Wanneer er een belangrijke beslissing moet worden genomen, behoort 
deze langs te oudercommissie te gaan. Een andere manier waarop ouders invloed 
kunnen uitoefenen is het tevredenheidsonderzoek dat één keer in het jaar zal 
plaatsvinden. Dit gebeurt in de vorm van een enquête.  
 
8.16 Het openen en afsluiten van de locatie en groep   
 
Bij het openen en afsluiten van de locatie en je groep vinden we het bij Mijn Blokje 
belangrijk dat er altijd een aantal vaste taken wordt uitgevoerd. Het goed openen 
en afsluiten van de locatie en je groep is belangrijk voor de veiligheid. Tevens is het 
fijn om op een verzorgde locatie en groep in de ochtend binnen te komen. Je start 
de dag fijner wanneer je zorgt dat je bij het openen alles op orde hebt voor de 
drukte begint, en zo zal je collega die later start ook fijner de groep binnenstappen. 
Wat weer resulteert in een fijne samenwerking.   
 
Openen op de locatie en groep:  
 
7:30 uur  Start vroege dienst 

• Bij binnenkomst schakel je indien nodig het alarmsysteem uit. 
• Zet ramen en deuren open zodat de ruimtes goed geventileerd worden, 

denk ook aan het goed ventileren van de slaapkamer. 
• Vuilniszak in prullenbak en luieremmer doen.   
• Informatiebord voor ouders aanpassen. (Wie werken er vandaag?) 
• In Bitcare kijken welke kinderen vandaag komen. 
• Vaatwasser uitruimen. 
• Wasmachine en droger uitruimen 
• Wasmachine en droger aanzetten 
• Was uit de droger opvouwen 
• Zorg voor voldoende schone was op je groep. Schone handdoeken, 

theedoeken, vaatdoeken, slabbetjes, washandjes.   
• De broodbakmachine aanzetten als het brood dag is. 
• Een bordje en mesjes klaarleggen voor de crackers. 
• Flessen en/of (tuit)bekers klaarzetten voor het aantal kinderen dat komt 

vandaag. 
• Overdrachtsboekje checken voor bijzonderheden.  
• Materiaal (uitdagend) op kind hoogte zetten zodat ze hiermee kunnen 

spelen bij binnenkomst, als dit nog niet is gedaan aan het einde van de 
vorige dag. 

• Als er nog geen/weinig kinderen zijn kan alvast een activiteit worden 
voorbereid. Denk hierbij aan de verschillende ontwikkelingsgebieden. 
(senso)motorische ontwikkeling, spraak- en taal ontwikkeling, cognitieve 
ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

• Wanneer ouders met hun kind binnenkomen andere werkzaamheden even 
neerleggen en aandacht richten op de overdracht.  
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• Kinderen die binnenkomen met de juiste tijd aanmelden in bitcare. 
Wanneer er afmeldingen komen deze kinderen op verlof zetten of ziek 
melden. 

• Bijzonderheden m.b.t. kinderen opschrijven voor collega’s. 
 

8:30 uur Start tussendienst 
 
9:00 uur Start late dienst 

• Bijzonderheden m.b.t. de kinderen samen doornemen.  
• Checken met collega of er nog iets van bovenstaande werkzaamheden moet 

worden gedaan.  
• Een pedagogisch medewerker controleert om 9.15 uur welke kinderen er 

zonder bericht nog niet zijn en belt ouders na. 
 
Afsluiten op de locatie en groep:  
 
Voor vertrek vroege dienst 

• Een pedagogisch medewerker haalt voor 17.00 uur alle kinderen die nog in 
bed liggen uit bed en voor 17:30 uur als er nog een tussendienst is. 

• Als kindjes toch nog moeten slapen, gebeurt dit op de groep. 
• Een pedagogisch medewerker schakelt het licht aan in de slaapkamer en 

zet het raam (en slaapkamerdeur als het kan) open.  
• Een pedagogisch medewerker checkt de bedjes in de slaapkamer. Zijn de 

bedjes opgemaakt? Liggen er nog knuffels en/of speentjes die opgeruimd 
moeten worden?   

• Zijn er kindjes die nog een fles krijgen? Doe dit dan voordat de vroege dienst 
of tussendienst vertrekt. 

• De vroege dienst geeft een duidelijke overdracht aan de achterblijvende 
collega.   

• De vroege dienst controleert in bitcare of alles van de dag goed is ingevoerd 
en of de kinderen die al zijn opgehaald op de juiste manier zijn afgemeld. 

• De vroege dienst/ tussendienst gaat naar huis mits er niet nog heel veel 
kinderen zijn of wanneer er nog veel werkzaamheden liggen.   

 
 18:30 uur  Late dienst klaar 

• Controleer in bitcare of alles van de dag goed is bijgewerkt en alle kinderen 
op de juiste manier zijn afgemeld. 

• Je legt de Ipad uit het zicht. 
• Zorg ervoor dat alles schoon en opgeruimd is, ook de centrale ruimtes. 
• Controleer alle bedjes in de slaapkamer en zorg dat deze netjes zijn 

opgemaakt voor de volgende dag.  
• Je zet de materialen uitdagend op kind hoogte neer zodat ze de volgende 

ochtend hiermee kunnen spelen bij binnenkomst. 
• Er wordt gecontroleerd of de buitenspeelplaats netjes opgeruimd is. 
• Handdoeken, theedoeken, vaatdoeken in de wasmand doen. 
• Alle ramen sluiten. 
• Alle stekkers uit stopcontacten halen. 
• Droger uitschakelen! Wasmachine mag blijven draaien. 
• Vaatwasser aanzetten. 
• Ventilatiesysteem / airco uitschakelen. 
• Laatste vuilniszak uit de prullenbak halen en meenemen. 
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• Vuilniszak in prullenbak en luieremmer doen, 
• Wanneer je eerder klaar bent dan je collega(‘s) bied je je hulp aan. 
• Buitendeuren dicht en op slot doen. 
• Tussendeuren sluiten. 
• Voor je het pand verlaat controleer je altijd samen met 1 andere aanwezige 

collega (mits aanwezig) alle ruimtes om er zeker van te zijn dat er geen 
andere personen (kinderen, ouders, medewerkers) meer in het pand 
aanwezig zijn.  

• Alle lampen uitschakelen. 
• Alarm inschakelen indien deze aanwezig is.  
• Deur achter je dicht en op slot doen. 
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9. Uitdiensttreding  
 
9.1 De arbeidsovereenkomst beëindigen  
 
Wil je als medewerker of wil Mijn Blokje de arbeidsovereenkomst opzeggen? Dan 
gebeurt dit schriftelijk per email, met de reden van opzegging hierin vermeld. 
Wanneer je als medewerker opzegt dan stuur je de opzegging naar je 
locatiemanager en naar HR.  
 
Wanneer je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebt dan geldt er een 
opzegtermijn van 2 maanden. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst nog 2 
maanden doorloopt na de opzegdatum.  

- Een tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt automatisch op de einddatum 
die in de arbeids-overeenkomst is opgenomen.   

- Zowel jij als werknemer en Mijn Blokje kunnen een tijdelijke 
arbeidsovereenkomst tussentijds opzeggen. De opzegtermijn hiervoor is 2 
maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de kalendermaand volgend 
op de opzegging.  

- De arbeidsovereenkomst eindigt automatisch op de dag waarop je als 
medewerker recht krijgt op pensioen volgende de Algemene 
Ouderdomswet (AOW).  

 
9.2 Vakantie als de arbeidsovereenkomst eindigt   
 
Heb je nog vakantie-uren staan wanneer je arbeidsovereenkomst eindigt, dan kun 
je deze in overleg opnemen. Echter kan dit alleen wanneer de 
bedrijfsomstandigheden dit toelaten.    
 
9.3 Eindafrekening  
 
De eindafrekening is de laatste financiële afhandeling die je ontvangt. Deze 
afrekening omvat o.a. de uitbetaling van de niet opgenomen vakantiedagen, het 
opgebouwde vakantiegeld en naar rato het bedrag van je eindejaarsuitkering. Het 
kan ook voorkomen dat je al teveel vakantiedagen hebt opgenomen dan er zijn 
opgebouwd, in dit geval zal er een verrekening met je loon plaatsvinden.  
 
9.4 Exitgesprek  
 
Wanneer je bij Mijn Blokje weg gaat wordt er een exitgesprek met HR ingepland. 
We vinden het belangrijk om feedback te ontvangen. Door een exitgesprek te 
voeren kunnen we als organisatie achterhalen wat de reden is van het 
personeelsverloop. Deze exitgesprekken geven daarnaast inzicht in de ervaring van 
jou als werknemer binnen de organisatie. De informatie die wordt verkregen kan 
gebruikt worden om verbeteringen aan te brengen in de kwaliteit bij Mijn Blokje. 
 


