
 
 

 

 

Activiteiten in de stamgroep 
Kinderen worden dagelijks opgevangen, verzorgd en begeleid in hun eigen groep(sruimte), ook wel 

stamgroep genoemd. Aan een groep zijn drie vaste pedagogisch medewerkers verbonden (indien 

erin een groep drie medewerkers op één dag werkzaam zijn, zijn er vier vaste medewerkers 

verbonden aan een groep). Deze pedagogisch medewerkers zijn het vaste aanspreekpunt voor de 

ouders. Elke dag is minimaal één van deze vaste pedagogische medewerkers werkzaam op de 

groep van het kind(dit geldt voor het structurele rooster, behoudens ziekte, buitengewoon verlof en 

overmachtsituaties). 

 

Subgroepen 

Binnen de stamgroep bieden we de kinderen regelmatig activiteiten in ‘subgroepen’ aan: dat wil 

zeggen dat de kinderen op leeftijd, activiteit of interesse in kleine groepjes spelen onder 

begeleiding van de pedagogisch medewerker. Subgroepen bieden rust en overzicht voor het jonge 

kind, waarmee het gevoel van veiligheid, concentratie en spelmogelijkheden toenemen. 

 

Activiteiten buiten de stamgroep 
Tussen 7.30 en 800 uur en tussen 18.00 uur en 18.30 uur. 

Op een groep werken iedere dag twee pedagogisch medewerkers, waarvan er één een vroege dienst 

(7.30 / 8.00-17.00 uur) en één een late dienst (9.00-18.00 /18.30 uur) heeft. Tussen 7.30 uur en 8.00 

uur en tussen 18.00 uur tot 18.30 uur worden de parallelgroepen samengevoegd en is er per vleugel 

één pedagogisch medewerker aanwezig. De kinderen van de jongste groepen verblijven in de 

babygroepsruimte, de kinderen van de peutergroepen spelen in de speelhal bij de jongste groepen. 

 

Spelen in de speelhal en buitenspelen 

Kinderen spelen regelmatig met kinderen van de parallelgroep op de buitenspeelplaats, begeleid door 

de vaste pedagogisch medewerkers van de groep. De kinderen uit de jongste groepen spelen op de 

patio en de kinderen uit de peutergroepen op de peuterspeelplaats. 

Kinderen spelen regelmatig met kinderen van de parallelgroep in de speelhal. 

 

Activiteiten in subgroepen kunnen buiten de stamgroep plaats vinden: er wordt gebruik gemaakt van 

de speelhal en/of de parallelgroep. Het kan voorkomen dat een aantal kinderen onder begeleiding van 

de vaste pedagogisch medewerker ‘op bezoek gaan’ bij een andere groep (bijvoorbeeld enkele 

oudere dreumesen op bezoek bij de peuters). Het verlaten van de stamgroep is altijd een vrije keuze 

van het kind en gaat nooit onder dwang. De activiteiten in subgroepen buiten de stamgroep vinden 

vooral plaats ’s morgens tussen tien uur en kwart over elf, en ’s middags tussen drie uur en kwart over 

vier. De jongere baby’s tot tien maanden blijven in hun eigen veilige ruimte. 

 

Open deuren beleid 

Naast het werken in subgroepen hanteren we op de peutergroepen incidenteel de methode die in de 

kinderopvang bekend staat als: ‘open deuren beleid’. Hieronder wordt verstaan het spelen, waarbij de 

deuren tussen de groepen letterlijk open staan. Kinderen zijn vrij om te bepalen om in de speelhal of 

in de parallelgroep te spelen. ’Open deuren beleid’ wordt bewust en zeer beperkt toegepast: het 

dient een toegevoegde waarde te hebben en een specifiek activiteiten aanbod, zoals bijvoorbeeld een 

uitgezet activiteitenparcours (vaak bij feesten). Het werken met open deuren beleid biedt meer vrijheid en 

minder structuur dan het werken in subgroepen en kan kinderen op bepaalde momenten een extra 

uitdaging bieden passend bij hun ontwikkeling. Tijdens het spelen met ‘open deuren’ wordt gebruik 

gemaakt van de speelhal en de parallelgroep. 

 


