
Het pedagogisch beleid geeft  de v is ie van K ids Okay weer op het

opvoeden van k inderen in een andere s i tuat ie dan de thuiss i tuat ie.  

Het geeft  inz icht in  wat k inderen/ouders van ons mogen verwachten en

waar wi j  voor staan.  Voor de pedagogisch medewerkers vormt dit  beleid

het u i tgangspunt voor het dagel i jks  handelen.  

 

Dit  document is  een beknopt overz icht van onze uitgangspunten in het

pedagogisch beleidsplan.  B i j  start  van de opvang kr i jgt  u het u i tgebreide

beleidsplan toegezonden. Eveneens kunt u het v inden op de website.

PEDAGOGISCH BELEID
KIDS OKAY 0-4 JAAR

Samenvatt ing

Onze visie en doelstelling:
We bieden kinderen de mogelijkheid zich individueel en in groepsverband te ontplooien, binnen alle

aspecten van hun ontwikkeling. Dit realiseren wij middels deskundige begeleiding en ondersteuning, in

een warme en veilige omgeving die speciaal voor hen is ingericht.

Pedagogische basisdoelen

Interactievaardigheden

Ontwikkelen en leren

Het bieden van emotionele veiligheid.

Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen

van persoonlijke competentie. 

Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen

van sociale competentie. 

Overdragen van waarden en normen.  

Sensitieve responsiviteit

Respect voor autonomie

Structureren en grenzen stellen

Praten en uitleggen

Ontwikkelingsstimulering

Begeleiden van interacties  

Fysieke ontwikkeling

“kijk, ik kan het zelf, het lukt me”

Taalontwikkeling

“kijk, ik kan het zelf zeggen”

Sociaal emotionele ontwikkeling

“kijk, ik mag er zijn en kijk, we doen

het samen”

Cognitieve ontwikkeling

“kijk, ik voel, denk en ontdek”

Creatieve ontwikkeling

“Kijk, ik kan dansen, zingen en iets

maken”

Gezonde leefstijl 

“kijk, ik zorg goed voor mijzelf”



Het pedagogisch beleid geeft  de v is ie van K ids Okay weer op het

opvoeden van k inderen in een andere s i tuat ie dan de thuiss i tuat ie.  

Het geeft  inz icht in  wat k inderen/ouders van ons mogen verwachten en

waar wi j  voor staan.  Voor de pedagogisch medewerkers vormt dit  beleid

het u i tgangspunt voor het dagel i jks  handelen.  

 

Dit  document is  een beknopt overz icht van onze uitgangspunten in het

pedagogisch beleidsplan.  B i j  start  van de opvang kr i jgt  u het u i tgebreide

beleidsplan toegezonden. Eveneens kunt u het v inden op de website.

PEDAGOGISCH BELEID
KIDS OKAY 4-13 JAAR

Samenvatt ing

Onze visie en doelstelling:
We bieden kinderen de mogelijkheid zich individueel en in groepsverband te ontplooien, binnen alle

aspecten van hun ontwikkeling. Dit realiseren wij middels deskundige begeleiding en ondersteuning, in

een warme en veilige omgeving die speciaal voor hen is ingericht.

Pedagogische basisdoelen

Interactievaardigheden

Spel en activiteiten

Het bieden van emotionele veiligheid.

Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen

van persoonlijke competentie. 

Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen

van sociale competentie. 

Overdragen van waarden en normen.  

Sensitieve responsiviteit

Respect voor autonomie

Structureren en grenzen stellen

Praten en uitleggen

Ontwikkelingsstimulering

Begeleiden van interacties  

De kunstwereld

Creatieve activiteiten, dans,

muziek, fantasie- en rollenspel.

De ontdekwereld

Techniek, proefjes en wetenschap.

De buitenwereld

Avontuurlijk spel, buiten spelen,

natuuractiviteiten en uitjes.

De beweegwereld

Sport- en spelactiviteiten.

De culinaire wereld

Moestuin, koken en proeven.


