Kinderopvang De Dag Door, dagopvang en bso

Boxmeer, 3 januari 2018

Vierogenprincipe
De Dag Door
Beschrijving van het vierogenprincipe:
Op ieder moment van de dag op het kinderdagverblijf (dagopvang en bso) moet een volwassene mee
kunnen kijken of luisteren met een beroepskracht. In samenwerking met de oudercommissie geven
we invulling aan het vierogenprincipe op onze opvang. Ter inspiratie voor de implementatie gebruiken
we de speciale brochure van Boink Brancheorganisatie Kinderopvang.
korte samenvatting interne situatie:
Kinderopvang De Dag Door bestaat uit 2 locaties. Eén locatie is gevestigd in het Weijerpark en deze is
in gebruik voor dagopvang met incidentele opvang in voorschools- en naschoolse opvang en
vakantieopvang. De ruimte is gesitueerd op de begane grond.Vanaf 2018 zal er op deze locatie een
tweede ruimte in gebruik worden genomen. Deze kan worden gebruikt om te differentieren in de
verschillende ontwikkelingsfases binnen een dagopvanggroep (baby, dreumes + peuters).
De andere locatie is gevestigd binnen Basisschool de Weijerwereld op de eerste verdieping. Deze
locatie wordt gebruikt voor opvang van kinderen in vso- en bso-verband.
Vierogenprincipe in directe relatie tot veiligheid voor kinderen en pedagogisch medewerksters
We streven in onze opvang naar een open aanspreekcultuur en benadrukken dat door dit zelf voor te
leven als leidinggevenden. We doen dit gedurende onze dagelijkse werkzaamheden, binnen
overlegvormen enz. We hanteren binnen interne- en externe communicatie de stelregel dat we
transparant werken binnen onze opvang. Als voorbeeld: de GGD-map is te allen tijden in te zien door
ouders of geinteresseerden. Via onze website en waar gewenst op social media proberen we verder
met open vizier een kijkje te geven in de manier waarop we werken binnen onze opvang.
De moeilijkere- en zwaardere onderwerpen zoals: kindermishandeling en ongewenste intimiteiten,
komen regelmatig aan bod binnen teamoverleg zodat een blijvend bewustwordingsproces (binnen het
team) in gang kan worden gezet. Voorts organiseren we jaarlijks een in-house training voor ons team,
samen met 2 andere kleinschalige kinderopvangorganisaties omtrent dit thema.
Hoe geven we invulling aan het vierogenprincipe?
• Beide locaties zijn voorzien van veel en grote ramen. Dit zicht ervaren we als passend bij onze
visie. We zeggen hiermee: ‘kijk gerust even bij ons binnen’. Op de bso-locatie kunnen
scholieren,
onderwijzend personeel en overige bezoekers, op de eerste verdieping
gemakkelijk bij ons naar binnen kijken. Maar ook van buitenaf is de blik naar binnen toe,
gemakkelijk.
• De dagopvang-ruimtes staan in directe verbinding met elkaar via de peutertoiletten en handen
wasruimte. Er is een doorkijk via een raampartij van de ene in de andere ruimte. Ook is er
direct contact met het Weijerpark. En met het gemeenschappelijke binnenspeelterrein. Di
betekent in praktische zin dat er een open kijk naar buiten als ook naar binnen toe is. Via de
kinderwc-tjes is er contact met de leiding en de kinderen.
De wandelaars- en bezoekers van het Weijerpark kunnen via de glaspartij in de dubbele
deuren in onze ruimte, binnen kijken. Er is hierdoor regelmatig spontaan contact tussen
wandelaars en de kindjes. Beiden ervaren dit als een prettige aanvulling.
• Wanneer een medewerkster van de opvang met een aantal kinderen naar buiten gaat, terwijl
een groepje kinderen binnen blijft bij de andere leidster, dan gaat de babyfoon
(vierorenprincipe) mee.
• De beide ruimtes houden we bewust open en er zijn diverse doorkijkjes. Dit houdt de ruimtes
licht en geeft een open- en vriendelijke uitstraling. Vanuit de groep van de dagopvang kan er
zo in de slaapkamer worden gekeken.
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We werken binnen een klein vast team waarin we via aanspreekbaar handelen hopen dat het
denken over kindermishandeling normaliseert en niet langer taboe blijft. Op de hoogte zijn van
elkaars waarden en normen hierover is het startpunt. Om beter op de hoogte te zijn van
elkaars waarden en normen, hebben we in 2017 een intervisietraining gevolgd. Van daaruit
zullen we in gesprek blijven met elkaar aangaande de algehele veiligheid van kinderen en
leiding op de groepen en in het bijzonder over kindermishandeling en huiselijk geweld en de
meldcode.
Teamleden- en stagiaires, worden, indien mogelijk, ingezet op momenten dat een
beroepskracht alleen staat op de groep.
De Meldcode kindermishandeling, zal evenals het vierogenprincipe op onze website worden
geplaatst na advisering en overleg met de oudercommissie.
Wanneer we bijv. tijdens opvang in de vakanties een groep hebben waarop maar één
beroepskracht hoeft te staan, trachten we te voldoen aan het vierogenprincipe door inzet van
stagiaires of via audio-apparatuur (rekening houdende met de geldende privacywetgeving).

Wijze waarop het vierogenprincipe onder de aandacht is gebracht van ouders:
*
*
*

via intakegesprek en nieuwsbrief aan ouders.
via onze website
via info tijdens ouderbijeenkomsten.
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