
Ureninzet pedagogisch beleidsmedewerkers / coach 

Sinds vorig jaar werkt Het Kinderpaleis met een pedagogisch beleidsmedewer-
ker / coach. Iemand die verantwoordelijk is voor het maken van beleid en de 
concrete vertaling hiervan naar de werkvloer.                                                              
Ook bewaakt zij de pedagogische kwaliteit door de pedagogisch medewerkers te 
coachen, te ondersteunen en te adviseren.                                                                                  
Binnen Het Kinderpaleis is er gekozen voor een combinatiefunctie.                                                                                    
Voor deze functie wordt er elk jaar, door middel van een rekentool, bepaalt hoe-
veel wettelijk minimaal verplichten uren aan een pedagogisch beleidsmedewer-
ker / coach moet worden ingezet in de kinderopvang. 

Graag informeren wij u hoe dit per locatie eruit komt te zien, voor 2020.                                                                           
Ureninzet coach (totaal 266 uur):                                                                                                                                                  
Locatie Oude-Tonge                                                                                                                                                                              
Individueel:  Groep:  Team:  Totaal:                                                                            
36 uur  36 uur  24 uur  97 uur                                                                     
Locatie Middelharnis                                                                                                                                                                    
Individueel:  Groep:  Team:  Totaal:                                                                            
48 uur  36 uur  24 uur  108 uur                                                                   
Locatie Bruinisse                                                                                                                                                                               
Individueel:  Groep:  Team:  Totaal:                                                                            
17 uur  27 uur  18 uur  62 uur                                                                                                                                                                                                                                                       

Individueel: Elke pedagogisch medewerker wordt één à twee keer per jaar ge-
filmd; hierop wordt gereflecteerd en er worden persoonlijke leerdoelen opge-
steld.                                                                                                                             
Groep: De coach draait mee op de groep, observeert.                                                                                                          
Team: De coach sluit aan bij werkbespreking, om het geobserveerde om te zetten 
in een actieplan voor de groep.  

Ureninzet beleidsmedewerker (totaal 250 uur):                                                                                                                          
De beleidsmedewerker heeft per kindercentrum 50 uur in te zetten:                                                                                 
Dagopvang Middelharnis                                                                                                                                                                   
BSO Sommelsdijk                                                                                                                                                                           
Dagopvang en BSO Oude-Tonge                                                                                                                                              
Peuteropvang Oude-Tonge                                                                                                                                                      
Dagopvang en BSO Bruinisse                                                            

Deze uren worden o.a. besteedt aan het bijstellen en opstellen van beleidstuk-
ken/protocollen, het ontwikkelen van een scholingsplan, het bieden van supervi-
sie aan de VVE-coaches en het volgen van de wet- en regelgeving.  

We missen jullie wel… 

Wij missen jullie ontzettend, hopelijk is iedereen nog gezond.               

Afgelopen weken hebben we de groepen schoongemaakt en opgeruimd 

en veel papierwerk gedaan. Met de paar kindjes die komen spelen      

maken we er een gezellige dag van met hetzelfde dagritme als anders.    

Voor de peuters maakten we een leuke puk bingo voor thuis en hopelijk 

hebben jullie ook allemaal gesmuld van de paaseitjes die bezorgd zijn. 

Ondertussen genieten we toch ook van het zonnige weer, hopelijk doen 

jullie dat ook.                                                                                                               

Wij hopen jullie heel snel weer te kunnen zien, pas goed op jezelf en een 

knuffel van Bettina, Ada, Simone, Jacqueline en Ilse.  

Nieuws 
 
Opvang per 11 mei  
Wij zijn blij dat we vanaf 11 mei weer voor alle kin-
deren opvang mogen gaan bieden.                                   
Wij zijn druk bezig met een protocol op te stellen. 
Hoe dit er allemaal uit gaat zien, zal zo spoedig moge-
lijk via de mail aan u gecommuniceerd worden. 
 
Ouderportaal  
Heeft u in uw ouderportaal al gekeken of het BSN 
nummer en de geboortedatum van u en uw partner 
zijn ingevuld. Zo niet dan willen wij u vragen dit zo 
spoedig mogelijk te doen. Dit kan niet via de app op 
uw telefoon, maar alleen via de computer.  

Moederdag                                                             

We hebben voor alle kinderen die de afgelopen 

periode niet bij ons waren een pakketje         

gemaakt voor Moederdag om te knutselen!  

Het is vanaf 28 april af te halen bij de voordeur 

van het Kinderpaleis. De instructies zitten in het 

pakketje. Succes en veel plezier met geven! 

 Nieuwskrant Dagopvang en BSO Bruinisse mei / juni 2020 

  

Weer aan de slag met Puk 

We gaan binnenkort weer lekker aan de slag 

met Puk. Het volgende thema zal zijn: Oef wat 

warm. In dit thema staat het verschil tussen 

warm en koud centraal. Als het weer het toe-

laat kunnen we lekker buiten met water 

spatten, ijsklontjes maken en in het zwembad 

spelen. Verder gaan we een ijscohoek maken 

knutselen en het boek lezen van Gijs en Guus 

die in het zwembad gaan spelen. 


