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1. Pedagogisch werkplan Hoera Maasbree locatie de Vermaekerij
Hoera Maasbree locatie De Vermaekerij biedt dagopvang aan kinderen vanaf 6 weken tot
4 jaar. Het peuterprogramma voor kinderen van 2 tot 4 jaar zit hierin geïntegreerd. Dit
pedagogisch werkplan biedt de pedagogisch medewerkers een leidraad bij de uitvoering
van hun werk. Het werkplan is een concretere uitwerking van het pedagogisch
beleidsplan, gericht op de locatie.
Hoera Maasbree De Vermaekerij is een locatie waar enkel opvang wordt geboden voor
kinderen van ouders die afhankelijk zijn van flexibele opvang. Hoera vindt het belangrijk
dat ook deze ouders een passend aanbod hebben om zo werk en zorg goed te kunnen
combineren.
2. Groepsindeling
Bij Hoera Maasbree locatie De Vermaekerij wordt er gewerkt met een verticale groep (0
tot 4 jaar).
Leeftijd
0-4 jaar

Maximale groepsgrootte
16 kinderen

Aantal medewerkers
1, 2, 3, 4 of 5; afhankelijk van het
aantal kinderen.

3. Afwijkingsregeling
Er kan, overeenkomstig met de wet kinderopvang, maximaal 3 uur afgeweken worden
van de BKR wanneer er sprake is van minimaal 10 uur aaneengesloten opvang. Er zullen
dan minimaal de helft van het op grond van de beroepskracht-kindratio vereiste aantal
medewerkers worden ingezet. Gezien de bezetting van de groepen hebben we bij de
dagopvang de afwijkingsregeling als volgt vorm gegeven: maandag tot en met vrijdag
van 7.30 - 8.00 uur, van 13.00 -15.00 uur en van 17.00 - 17.30 uur.
Bovengenoemde afwijkmomenten worden steeds kritisch bekeken (o.a. afhankelijk van
breng- en haaltijden en de groepssamenstelling) en zo nodig bijgesteld. De
clustermanager is de eindverantwoordelijk voor de afwijkingsregeling. Daarnaast werken
we binnen Hoera kindvolgend. De behoefte van het kind blijft leidend in de inzet van
pedagogisch medewerkers.
4. Dagritme
Binnen Hoera Maasbree locatie De Vermaekerij wordt flexibele opvang aangeboden. Dit
betekent dat breng- en haalmomenten niet op vaste tijden zijn. Om deze reden is er
geen dagritme aan de hand van vaste tijden maar zijn er een aantal vaste elementen die
elke dag terugkomen.
Voor de baby’s in de groep geldt dat er zoveel mogelijk kindvolgend gewerkt wordt. Er
wordt zowel gekeken naar de behoefte aan voeding en slaap, alsook naar de ontwikkeling
van de baby.
Ook voor de dreumesen en peuters wordt er kindvolgend gewerkt, al kent deze groep al
meer vaste elementen:
-Breng en haalmoment;
-Gezamenlijk eet- en drinkmoment;
-Kringactiviteit;
-Buitenspelen
-Keuzeactiviteit en
-Een slaapmoment, mocht die behoefte er voor het kind zijn.
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5. Externe activiteiten
Binnen Hoera Maasbree locatie de Vermaekerij worden er regelmatig activiteiten
georganiseerd. Kinderen verlaten dan de stamgroep om mee te doen aan een activiteit
op een locatie elders. Van te voren worden de kinderen ingedeeld bij een activiteit. De
pedagogisch medewerkers bereiden de kinderen voor op het verlaten van de stamgroep.
De ouders worden tijdig door de pedagogisch medewerkers geïnformeerd over deze
activiteit en indien nodig wordt er een beroep gedaan op ouderhulp om deze uitstapjes
mogelijk te maken. Bij het verlaten van de stamgroep wordt ten alle tijden het protocol
gevolgd.
6. Lokale samenwerking
Hoera richt zich op de opvang én ontwikkeling van kinderen. We doen dat allereerst
samen met ouders, maar bewust ook met onderwijs, verenigingen en welzijn.
We streven naar kindcentra waar kinderen van nul tot dertien jaar met elkaar spelen,
leren en zich ontwikkelen. Waar wordt gewerkt vanuit een gezamenlijke visie en waar
kinderen terecht kunnen voor een zo breed mogelijk pakket aan activiteiten op het
gebied van educatie, opvang, welzijn en ontwikkeling. Zodat ook kinderen die extra zorg
of aandacht nodig hebben, zo veel mogelijk in de eigen omgeving kunnen opgroeien.
Bij voorkeur zijn onze locaties te vinden in een basisschool, sportcomplex of andere
maatschappelijke voorziening. Door deze brede lokale samenwerking ontstaan meer
mogelijkheden om de ontwikkeling van kinderen optimaal te begeleiden én om de
voorzieningen in het dorp zo breed mogelijk te (be)houden.
6.1

Samenwerking onderwijs

Hoera Maasbree locatie de Vermaekerij is niet gevestigd in een basisschool. Dat neemt
niet weg dat ook voor deze kinderen vanaf 3 jaar een voorbereiding op de basisschool
van belang is. De pedagogisch medewerkers werken samen met de collega's van Hoera
Maasbree De Violier en samen met de leerkrachten van de basisscholen aan een goede
overgang naar de basisschool. Voor kinderen van Hoera Maasbree locatie De Vermaekerij
betekent dat dat zij op gezette tijden aan zullen sluiten bij het 3+ programma van Hoera
Maasbree de Violier.
Op het moment dat een kindje de overstap maakt naar het onderwijs vindt er een warme
overdracht plaats tussen de pedagogisch medewerker en de leerkracht van de
betreffende basisschool.
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