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VOORAF   

In dit document wordt het pedagogisch beleid voor onze kinderdagverblijf locaties omschreven. Het 
is een document waarin op een heldere manier beschreven wordt hoe wij werken. Wij streven 
ernaar om kinderen spelenderwijs hun eigen talenten te laten ontwikkelen, in een veilige en 
uitdagende omgeving. Wij zijn ons bewust van onze impact in het leven van de kinderen die bij 

Montris komen. Door een sterk pedagogisch beleid en een goede implementatie op de werkvloer, 
streven we ernaar om kinderen zoveel mogelijk handvatten te bieden om op te groeien tot 
veerkrachtige en zelfbewuste personen. Pedagogisch medewerkers spelen een grote en 
verantwoordelijke rol in het leven van het kind. Ze zijn een spil in het jonge leven, een persoon bij 
wie het kind zich gezien en gehoord kan voelen. Wij hopen dat dit beleid onze pedagogisch 
medewerkers de handvatten biedt die ze nodig hebben om het werken zo goed mogelijk uit te 
dragen. Daarnaast hopen we dat dit beleid ouders inzicht geeft in onze werkwijze.  

 
Dit beleid betreft het overkoepelend pedagogisch beleid voor al onze kinderdagverblijf locaties, de 
praktische uitwerking van het beleid op de locatie vind je terug in het locatiewerkplan. 
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INLEIDING  

Montris is een kinderopvangorganisatie met aanbod in kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en 
peuteropvang. Voor de opvang van ongeveer 450 kinderen maken we gebruik van vestigingen in 
Huizen, Laren, Bussum, Almere en Amsterdam. Montris is ontstaan vanuit het kinderdagverblijf ‘De 
Wipneus’. Dit kinderdagverblijf werd eind jaren ’80 opgericht door werknemers van een aantal 

zorginstellingen. Sindsdien is Montris uitgegroeid tot een volwaardige kinderopvangorganisatie en 
bieden we opvang aan kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.  
 
Kinderen en jongeren ondersteunen in hun avontuur van het opgroeien, zodat ze met 
zelfvertrouwen en oog voor hun omgeving de toekomst kunnen ontdekken; kinderopvang bij 
Montris is meer dan opvang alleen. De tijd die kinderen bij ons doorbrengen is van grote, 
toegevoegde waarde voor hun ontwikkeling. Als kinderopvangorganisatie kunnen we veel 

betekenen voor het zelfvertrouwen van kinderen en jongeren. Ieder kind is een toekomstmaker. En 
als toekomstmakers zich bewust zijn van hun impact, kunnen ze deze inzetten om zo het beste uit 
zichzelf, elkaar, hun omgeving en de toekomst te halen. Impactbewust, eigen en pionieren zijn 
onze kernwaarden en liggen ten grondslag aan ons werken. We bieden de kinderen wat ze nodig 
hebben om veerkrachtige en zelfbewuste mensen van morgen te worden. Wij doen dit middels acht 

talentgebieden volgens Howard Gardner en verscheidene skills die kinderen bezitten én nodig 

hebben, gericht op de toekomst. Met het stimuleren van deze talentgebieden en skills richten we 
ons in het bijzonder op een emotioneel veilige, rijke en stabiele ontwikkeling.  
 
In het Algemeen Pedagogisch Beleid van Montris kinderopvang wordt de pedagogische visie en 
doelstelling van de organisatie beschreven. Er is een algemeen pedagogisch beleid toegespitst op 
de buitenschoolse opvang (hierna: BSO), een algemeen beleid op de kinderopvang (hierna: KDV) 
en peuteropvang (hierna: PO). Dit beleid is toegespitst op het KDV.  

 
Wat kan je lezen in dit pedagogisch beleid KDV van Montris? 

- De 4 pedagogische basisdoelen van Marianne Riksen-Walraven, met daarbij 
praktijkvoorbeelden hoe wij deze implementeren in ons dagelijks handelen op het KDV 

- Onze pedagogische grondslag, ‘meervoudige intelligentie’ 
- De zes interactievaardigheden met praktische uitwerking  
- Vertaling naar de praktijk  

- Communicatie met ouders  
 

Wij verwijzen in dit beleid naar de pedagogisch medewerker als ‘zij’, maar hier bedoelen we 
uiteraard ook ‘hij’ mee. De voertaal in dit document en op de locaties is Nederlands. 
 
 

  
Montris Kinderopvang 
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1. DE 4 PEDAGOGISCHE BASISDOELEN  
 
In dit hoofdstuk komen de 4 pedagogisch doelen van Marianne Riksen-Walraven aan bod. We 

leggen eerst de doelen kort uit, vervolgens koppelen we uitgebreid per doel de wijze waarop wij in 
de dagelijkse praktijk aan dit doel voldoen. Veiligheid en vertrouwen zijn de fundering van onze 
zorg. We dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen door een deskundige bijdrage te leveren. De 
manier waarop de pedagogisch medewerker omgaat met de kinderen, bepaalt voor het grootste 
deel de kwaliteit van de opvang. De pedagogisch medewerker dient zich constant bewust te zijn 
van pedagogische basisdoelen. Om dit te kunnen realiseren, maken wij gebruik van de 4 
pedagogische basisdoelen van Marianne Riksen-Walraven, welke zijn opgenomen in de Wet 

Kinderopvang. Op deze manier wordt de emotionele veiligheid van kinderen gewaarborgd, biedt 
het de kinderen handvatten om te ontwikkelen op persoonlijk en sociaal gebied en leren ze 
belangrijke normen en waarden. Professor J.M.A Riksen-Walraven omschrijft de volgende 4 
basisdoelen:  
1. het bieden van emotionele veiligheid voor het kind 
2. het bieden van mogelijkheden voor de kinderen om persoonlijke competenties te ontwikkelen 

3. het bieden van mogelijkheden voor de kinderen om sociale competenties te ontwikkelen 

4. overdracht van waarden en normen 
 

1. Bieden van emotionele veiligheid   
Dit is de basis van elk handelen in onze kinderopvang. Kinderen moeten zich ‘thuis’ voelen, moeten 
zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn. Pas dan kunnen ze zich verder 
ontwikkelen. Kinderen halen hun gevoel van veiligheid uit drie bronnen:   
1. Vaste en sensitieve pedagogisch medewerkers. De beschikbaarheid van sensitief reagerende 
medewerkers is bevorderlijk voor het zelfvertrouwen en vertrouwen in/op anderen en bevordert de 
veerkracht, ook op de langere termijn.   

2. De aanwezigheid van bekende leeftijdsgenoten. In een vertrouwde groep kunnen kinderen 
gevoelens van verbondenheid en sociale verantwoordelijkheid ontwikkelen.   
3. De inrichting van de omgeving. De inrichting van de locatie levert een bijdrage aan een gevoel 
van geborgenheid. Denk daarbij aan akoestiek, licht, kleur en indeling van de ruimte.   
 

2. Ontwikkelen van persoonlijke competentie   
Met het begrip “persoonlijke competentie” worden persoonskenmerken bedoeld als weerbaarheid, 
zelfvertrouwen, eigenwaarde, flexibiliteit en creativiteit in het omgaan met verschillende situaties. 

Het kind kan hierdoor leren problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan 
veranderende omstandigheden. Het kind leert en ontdekt wie het is, wat het kan, welke interesses 

het heeft, welke vaardigheden er nodig zijn in welke situaties.   
 

3. Ontwikkelen van sociale competentie  
Sociale competenties omvatten vaardigheden en kennis over hoe je met anderen omgaat. Hierbij 
leren kinderen wat gevoelens zijn en hoe ze ermee om kunnen gaan. Wat je kunt benoemen en 
herkennen aan gevoelens, kun je ook beter hanteren. Emotionele ontwikkeling is een geleidelijk 
proces van je leren uiten en die uitingen daadwerkelijk leren benoemen. Tijdens de ontwikkeling 
worden kinderen geconfronteerd met problemen of combinaties van problemen waarmee zij van 
tevoren nog niet mee te maken hebben gehad en waarvoor zij nog geen oplossing hebben. Voor 
het goed kunnen oplossen van deze problemen moet een kind kunnen rekenen op sociale 

ondersteuning. Het heeft competente begeleiders nodig die zien waar het kind behoefte aan heeft. 
Het inspelen op deze behoeften is maatwerk; ieder kind is anders. Bij het goed inspelen op deze 
behoeften is een kind in staat om positieve ervaringen op te doen waardoor het een goed gevoel 
over zichzelf kan ontwikkelen (positief zelfbeeld).  
 

4. Overdragen van waarden en normen  
Om in de samenleving te kunnen functioneren, is het nodig dat kinderen de waarden, normen en 
regels van de maatschappij waarin zij leven leren kennen en zich eigen maken. Het overbrengen 
van waarden en normen speelt in de opvoeding van kinderen voortdurend een rol. Waarden geven 
uitdrukking aan de betekenis die mensen hechten aan bepaalde gedragingen of gebeurtenissen. 

Het zijn ideeën of opvattingen die aangeven hoe belangrijk mensen iets vinden. Waarden zijn 
onmiskenbaar cultuur gebonden. Ze veranderen in de loop van de tijd en variëren van samenleving 
tot samenleving. Normen vertalen in regels en voorschriften hoe volwassenen en kinderen zich 
behoren te gedragen. In de kinderopvang hanteren wij regels omtrent de veiligheid en het omgaan 
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met elkaar, met de materialen en de omgeving. De pedagogisch medewerker heeft hierin een 

voorbeeldrol.   
 

1.1. Basisdoel 1: Het bieden van emotionele veiligheid  
 

1.1.1 Groepen op het KDV  
We hanteren op het KDV zowel horizontale als verticale groepen. Het dagritme, activiteiten en 
inrichting worden afgestemd op de verschillende leeftijden.  
In het locatiewerkplan staat een totaal overzicht hoe de groepsindeling is gecreëerd.  
 

1.1.2 Stamgroep KDV 
Een stamgroep is een vaste groep kinderen in de dagopvang met een eigen groepsruimte. Een kind 
maakt gebruik van hooguit 2 verschillende stamgroepen.   
 

Binnen het kinderdagverblijf wordt er gewerkt met de volgende groepssamenstellingen: 
- Verticale groepen; 0 tot 4 jaar 
- Jongste groepen; 0 tot ±2 jaar 

- Oudste groepen; ±2 tot 4 jaar 
 

1.1.3 Grootte van de ruimte  
In de kinderopvang is er per kind minimaal 3,5 vierkante meter bruto speel- en werkoppervlakte 
beschikbaar voor spelactiviteiten. Het aantal groepen verschilt per locatie. Er is tenminste 3 
vierkante meter bruto buitenspeelruimte per kind beschikbaar, deze ruimte bevindt zich naast of 
dichtbij de locatie en is toegankelijk voor kinderen.  

 

1.1.4 Verlaten van de stamgroep 
In de volgende situaties kunnen kinderen de stamgroep verlaten:  

 

1.1.4.1 Opendeurenactiviteiten  

Naarmate kinderen ouder worden hebben zij, naast veiligheid en geborgenheid, behoefte aan een 
grotere leefomgeving. Daarom geven de pedagogisch medewerkers de kinderen op gezette tijden 

de gelegenheid om hun omgeving buiten hun eigen groep te verkennen en kinderen van andere 
groepen te leren kennen. De emotionele veiligheid van de kinderen tijdens deze activiteiten is 

gewaarborgd doordat kinderen altijd terug kunnen naar hun eigen groep en doordat ze begeleid 
worden bij deze activiteiten. Door het gezamenlijk buitenspelen en het samenvoegen van groepen 
kennen kinderen elkaar en andere pedagogisch medewerkers. Wij hebben extra aandacht en zorg 
voor de behoefte van baby’s tijdens deze activiteiten.  
Tijdens opendeurenactiviteiten kan de beroepskracht-kind-ratio (BKR) tijdelijk worden losgelaten, 

echter de BKR is op stamgroepsniveau bepaald (1ratio.nl). Zo kan een kind altijd weer terug naar 
de eigen stamgroep als het niet meer mee wil doen aan een opendeurenactiviteit.  
 

1.1.4.2 Samenvoegen van de groepen  

Ieder kind heeft zijn/haar eigen stamgroep. Tijdens vakantiedagen of op dagen als er structureel 
minder kinderen zijn kunnen groepen worden samengevoegd. Het samenvoegen kan structureel op 
een specifieke dag van de week met een structureel lagere bezetting en in vakantieperioden. 
Indien de maximale groepsgrootte het toelaat, kunnen volledig aanwezige stamgroepen structureel 
worden samengevoegd tot één groep waarbij in principe één vaste pedagogisch medewerker 
aanwezig is. In de locatiebijlage is te zien of en welke groepen structureel samengevoegd worden.  
Voor zowel kinderen als ouders wordt inzichtelijk gemaakt welke ruimte en welke groep dit is bij de 

deur van de groep. Het samenvoegen van groepen biedt voordelen t.o.v. het werken met groepen 

met minder kinderen. Er zijn meer speelkameraadjes voor kinderen en als door het samenvoegen 
twee pedagogisch medewerkers op de groep werken draagt het bij aan transparantie en veiligheid.  
 

1.1.5 Wennen op het KDV 
De eerste dagen op een (nieuw) kinderdagverblijf zijn spannend. Zowel kinderen als ouders 
moeten wennen en vertrouwd raken met een nieuwe situatie; het kinderdagverblijf, een dagritme, 
de pedagogisch medewerkers, de groepsgenootjes en de ruimte. Vertrouwd raken met de situatie 
is voor het kind essentieel om zich emotioneel veilig te gaan voelen en zijn nieuwe omgeving 
verder te ontdekken. Tijdens het wennen leren wij het kind kennen door het te observeren en 

zoveel mogelijk contact te leggen. Hierdoor ontstaat een vertrouwensband tussen pedagogisch 
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medewerker en kind. Het wennen gebeurt niet alleen tijdens de wendagen, maar juist ook in de 

periode daarna. We besteden in de eerste weken na de start extra aandacht aan het wennen van 
het kind, hierbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van het kind. Voor het 
wennen van de allerkleinsten proberen we zoveel mogelijk de rituelen en het ritme van thuis aan te 

houden. De wat oudere kinderen helpen we op weg door samenspel tussen de kinderen te 
stimuleren. In de eerste weken na de start houden we de ouders goed op de hoogte en bespreken 
we hoe het wennen verloopt zowel op het kinderdagverblijf als bij thuiskomst.  
 
Een aantal weken vóór de plaatsingsdatum krijgt de ouder een uitnodiging voor een 
kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek geven wij informatie over de opvang en 
de organisatie als geheel. De pedagogisch medewerker vertelt over de praktische gang van zaken 

en geeft een toelichting op de uitvoering van het pedagogisch beleid van Montris kinderopvang. 
Tevens zal de medewerker vragen om informatie en/of bijzonderheden met betrekking tot het kind 
door te geven, dit aan de hand van een formulier.  
Bij het kennismakingsgesprek wordt er een afspraak gemaakt om een dagdeel te komen wennen. 
Ook kan het voorkomen dat er direct na de intake een wenmoment wordt ingepland. Ook voor het 
intern doorstromen naar een andere groep worden tussen ouders en groepsleiding duidelijke 

wenafspraken gemaakt. Op die manier zorgen we voor een soepele en veilige overgang naar de 

nieuwe groep. Bij het intern doorstromen gaan we ervan uit dat twee keer wennen voldoende is. 
Bij het eerste oefendagdeel wordt het kind door één van de pedagogische medewerkers van de 
oude groep naar de nieuwe groep gebracht. Het tweede oefendagdeel wordt het kind door de 
ouders naar de nieuwe groep gebracht. Uiteraard staat altijd het belang van het kind centraal. Als 
het wennen om wat voor reden dan ook anders loopt dan verwacht en afgesproken, dan passen we 
de wenafspraken aan. 

 

1.1.6 Extra opvang  
Indien een ouder incidenteel opvang wenst op een andere dag bovenop de vaste contractdagen, 

dan kan deze extra opvang op de kinderdagverblijven worden afgenomen. De extra opvang kan 
worden aangevraagd bij de pedagogisch medewerkers van de vaste groep (of bij de planning 
indien de gewenste dag verder dan twee weken weg is). Zij zullen, rekening houdend met het 
aantal aanwezige kinderen en de beroepskracht-kind-ratio, kijken of dit mogelijk is. Indien dit niet 
mogelijk is kan aan de ouder worden aangeboden dat het kindje incidenteel op een andere 
stamgroep wordt opgevangen. Ouders dienen hier schriftelijk toestemming voor te verlenen. 
Opvang in een andere groep vindt uitsluitend plaats na overleg en na toestemming. 

 

Indien ouders voor langere tijd extra opvang willen en er is geen plaats in de eigen stamgroep, is 
het mogelijk een of meerdere dagen tijdelijk een plaats in een andere groep (de zogenaamde 
tweede stamgroep) aan te bieden. De plaatsing in de andere groep gebeurt in overleg met de 
clustermanager en de ouders. Ouders geven hiervoor schriftelijk toestemming middels een 
aanvullende plaatsingsovereenkomst waarin afspraken worden gemaakt over de duur van de extra 
opvang in de andere groep.  

 

1.1.7 Cadeaudagen 
Bij Montris kun je een paar keer per jaar opvang aanvragen op een andere dag dan je vaste 

contractdagen, zonder daarvoor te betalen. Per contractdag ontvang je twee cadeaudagen die 
gedurende het gehele kalenderjaar kunnen worden ingezet. Het aanvragen van een cadeaudag 
verloopt via de Montris-app of via het ouderportaal. Als er een plekje is op de groep, zal de dag 
worden toegezegd. Zodra de dag wordt toegezegd, wordt de dag van je cadeaudagen-tegoed 
afgehaald. Annuleren van de toegezegde dag kan tot uiterlijk 2 weken van te voren. Dan behoud je 
het cadeaudagen-tegoed. Bij annulering binnen de termijn van 2 weken kan het tegoed niet meer 

bijgeschreven worden. De cadeaudagen zijn één kalenderjaar geldig en aan het eind van het 
kalenderjaar vervallen de tegoeddagen. Indien je cadeaudagen op zijn, kun je altijd een extra dag 

aanvragen via de Montris-app, deze dag wordt wel gefactureerd.  
 

1.1.8 Spelregels flexibele opvang  
Flexibele opvang, op wisselende dagen, kan je reserveren voor een hele dag van 06.45 tot 18.45 
uur of per (heel) uur met een minimale afname van 3 uur per dag. Verder hebben wij de volgende 
spelregels: 
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✓ Je maakt zo spoedig mogelijk, uiterlijk 2 weken van tevoren via de konnect ouderapp, 

kenbaar wanneer het kind gebruik maakt van de opvang. Je bent dan verzekerd van een 
plek, in de app wordt de aanvraag automatisch goedgekeurd. 

o Bv. Leonie wil voor haar kindje opvang op woensdag 16-01-2020. Wil zij 

gegarandeerd zijn van de opvang dan moet de aanvraag uiterlijk dinsdag 01-01-
2020, 23:59 in de app gedaan worden. 

 
 

✓ Je geeft per kind de gewenste datum en dagdelen/uren op. 
 

✓ Opvangdagen opgeven kan alleen via de Konnect ouderapp. 

 
✓ Telefonisch kunnen geen opvangdagen aangevraagd worden. Zo voorkomen we eventuele 

misverstanden. 
 

✓ Indien je korter dan 2 weken van tevoren dagen opgeeft, is honorering afhankelijk van de 
kindbezetting op die dag. De medewerkers keuren de dag goed of niet goed via de app.  

 

✓ Aanvragen kunnen tot 1 week (=7 dagen) geannuleerd worden. Dit kan alleen via de 
Konnect ouderapp.  

o Bv. Leonie wil de eerder aangevraagde opvang van woensdag 16-01-2020 
annuleren, dan kan dat in de app tot uiterlijk dinsdag 08-01-2020, 23:59 in de app. 

 
✓ We brengen minimaal 24 uur per maand in rekening. 

 
✓ Indien er op een dag in de groep van je kind teveel kinderen aanwezig zijn voor het aantal 

aanwezige leidsters, zullen in eerste instantie de flexibele kinderen bij een andere groep 
geplaatst worden, e.e.a. afhankelijk van de mogelijkheden. 

 
✓ Indien een kind ziek is op een opvangdag kan deze niet geannuleerd worden. 
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1.1.9 Beroepskracht – kind ratio   
In de wet is vastgelegd hoeveel kinderen in een groep aanwezig mogen zijn en hoe de verhouding 
is tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk aanwezige kinderen (de beroepskracht-
kind-ratio BKR). Bij het opstellen van de roosters zorgen wij ervoor dat wij aan deze normering 
voldoen.  
 
Met ingang van 1 januari 2019 geldt voor het KDV: 

De niet ingevulde blokken in dit overzicht zijn BKR- situaties die bij ons niet voorkomen. 

 

1.1.10 Drie-uurs regeling 
Er kunnen ten hoogste drie uur per dag minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de 

beroepskracht-kindratio vereist is. Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt 
ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio. Kijk voor de 
uitwerking van deze drie-uursregeling in het locatiewerkplan van de desbetreffende locatie.  
 

1.1.11 Vaste gezichten 
Elke groep beschikt over vaste en vertrouwde pedagogisch medewerkers. Bij afwezigheid door 
vakantie en/of ziekte worden zij zoveel mogelijk vervangen door vaste collega’s of bekende 
invalkrachten. Ook in de vakantieperiode is minimaal één vaste pedagogisch medewerker aanwezig 

op de groep. Ouders worden via de nieuwsbrief geïnformeerd over wijzigingen m.b.t. personeel. Al 
onze medewerkers (dus ook stagiaires) moeten voor indiensttreding een geldige Verklaring 

Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen. Alle medewerkers ingeschreven in het 
personenregister kinderopvang en zijn gekoppeld aan Montris. Op deze wijze kunnen zij conform 
de eisen van de Commissie Gunning continue gescreend worden. Dit betekent dat strafrechtelijke 
gegevens in het Justitieel Documentatie Systeem dagelijks worden vergeleken met een bestand 
van mensen die werken in de kinderopvang. Als blijkt dat een persoon werkzaam in de 
kinderopvang een bedreiging vormt voor een veilige omgeving voor kinderen, gaat er via de 

https://junis.nl/wp-content/uploads/2018/06/Tabel-BKR.png
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gemeente en GGD een signaal naar de kinderopvangorganisatie. Ook checken wij referenties in het 

werving- en selectieproces. 
 

1.1.12 Dagindeling 
Kinderen voelen zich veilig en geborgen bij regelmaat. Veel dagelijkse activiteiten worden daarom 
op een voor hen herkenbare manier, volgens een vaste dagindeling uitgevoerd. Het dagritme op de 
groepen is op alle locaties hetzelfde. Voor de allerkleinsten geldt dit overigens niet: baby’s houden 

het eet- en slaapritme van thuis aan, ook op een verticale groep. Vaak past dat babyritme 
overigens mooi in een verticale groep en zijn er daardoor momenten waarop de baby’s het rijk 
even alleen hebben. Naarmate ze ouder worden gaan de kleintjes zowel op een verticale groep als 
op een jongste groep steeds meer deelnemen aan het ritme van de groep. Wijzigingen in het ritme 
gebeuren altijd in overleg met de ouders.  
In het locatiewerkplan is terug te vinden hoe de dagindeling vorm krijgt.  
 

1.1.13 Inrichting 
Een huiselijk gevoel en een leerrijke omgeving, daarin herken je de locaties van Montris. De 
groepsruimtes in onze kinderdagverblijven worden zodanig ingericht dat sfeer en uitstraling passen 

bij onze visie en de leeftijd van de kinderen. De indeling in activiteiten-hoekjes is overzichtelijk, 
compleet ingericht en voor kinderen duidelijk herkenbaar. Dit draagt bij aan de emotionele 
veiligheid en de autonomie van kinderen. Kinderen weten wat ze waar kunnen vinden en kunnen 
ook zelfstandig materialen pakken en gebruiken. Plekken voor druk en rustig spel zijn van elkaar 
gescheiden zodat kinderen elkaar niet hoeven storen in hun spel. Er zijn plekken om alleen of juist 
samen te spelen in kleine of grotere groepen. De indeling en inrichting van de ruimtes wordt 
aangepast als de samenstelling van de groep of het pedagogische handelen daarom vraagt. Op 

deze manier werkt de ruimte altijd ondersteunend aan het pedagogisch handelen. Ook buiten zijn 
er plekken om individueel en samen, rustig en druk te spelen.  
 

1.1.14 Vier ogen beleid  
Het vier-ogenprincipe is een wettelijk verplicht onderdeel in de kinderopvang. Het houdt in dat er 
áltijd een andere volwassene met een pedagogisch medewerker moet kunnen meekijken of 
meeluisteren.  
In het locatiewerkplan is terug te vinden hoe dit vier ogen beleid wordt toegepast.   
 

1.1.15 Achterwachtregeling  

In het geval dat er zich een calamiteit voordoet, dient er altijd een achterwacht geregeld te zijn in 
de vorm van een volwassene aan wie kind- en/of groepsgerichte activiteiten overgedragen kunnen 
worden. De achterwacht dient echter ook geregeld te zijn wanneer een pedagogisch medewerker 

alleen op een locatie werkt omdat de groepsgrootte dit toelaat, zonder af te wijken van de BKR. 
Montris heeft per locatie een achterwachtregeling opgesteld. Voor de achterwacht geldt dat hij/zij 
binnen 15 minuten op de locatie aanwezig kan zijn. 
Op welke manier de achterwacht geregeld is op de locatie, is terug te vinden in het 
locatiewerkplan.  
 

1.1.16 Protocol kindermishandeling (de meldcode) 
De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt onze medewerkers bij vermoedens van 
huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen onze medewerkers of 
ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. In 2020 

hebben onze medewerkers hier een training voor gevolgd en een toets gemaakt, verder wordt er 
ieder jaar aandacht aan besteed door middel van een training, een groot teamoverleg of middels 
een andere werkwijze. Ook komt de meldcode terug in de locatieoverleggen. Voor verdere 
uitweiding omtrent dit onderwerp verwijzen wij je graag naar ons veiligheid- en gezondheidsbeleid.  

Wanneer deze locatieoverleggen plaatsvinden, is terug te vinden in het locatiewerkplan.  
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1.2 Basisdoel 2: Ontwikkelen van persoonlijke competentie  
 
Met persoonlijke competentie bedoelen we vaardigheden zoals veerkracht, zelfstandigheid, 

zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Deze competentie stelt een kind in staat om allerlei 
typen problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan veranderende 
omstandigheden. Kinderen worden geboren met een groot vermogen en motivatie om te leren. De 
loop van de ontwikkeling ligt zowel in ‘nature’ als in ‘nurture’. De invloed van ouders, opvoeders, 
maar ook zeker pedagogisch medewerkers is enorm groot. Ieder kind is anders en laat een eigen 
ontwikkelingspatroon zien, het is belangrijk dat we daar bewust van zijn. Kinderen hebben het 

nodig om in hun eigen tempo zichzelf te ontwikkelen.  
 
Dat laat zich als volgt vertalen naar concreet pedagogisch handelen: 
 

1.2.1 Pedagogisch medewerker– kind interactie 
• We spelen in op het niveau van het kind  
• We moedigen het kind aan, bevestigen het kind in zijn/haar initiatieven en we stellen 

vragen 
• We zien het kind; we maken oogcontact  
• We hebben extra aandacht voor kinderen die een andere ontwikkeling laten zien 

• We zorgen ervoor dat elk kind naar zijn eigen mogelijkheden 'uit de verf' komt. Door 
kinderen te stimuleren op hun eigen niveau zodat zij iedere dag ‘kleine’ succes 
momenten hebben.  

• We benoemen altijd wat we doen, bijvoorbeeld tijdens het verschonen, of wanneer een 
pedagogisch medewerker even stopt met een activiteit om iets anders te doen 

 

1.2.2 Groepsruimte en omgeving 
• We stemmen de ruimte af op de leeftijd en de ontwikkelingsfase 
• We laten kinderen zelf kiezen waar en met wie ze willen spelen  
• We ruimen eerst op voordat we naar een andere activiteit gaan 

• We maken afspraken met elkaar en leggen die afspraken uit  
• We richten de groepsruimte zodanig in dat deze enerzijds een uitnodigende en 

uitdagende omgeving vormt en anderzijds voldoende veiligheid biedt om tot spel te 
kunnen komen 

• We bieden verschillende hoekjes aan, waardoor er plekken voor gevarieerd spel 
ontstaan 

• We veranderen de groepsruimte af en toe, zodat er weer een nieuwe situatie met 

nieuwe uitdagingen ontstaat. Dit is met name voor de grotere kinderen spannend en 
verrassend 

• We gebruiken de groepsruimte dynamisch, zo kunnen verschillende hoeken een andere 
invulling hebben 

• We maken het lopende MI thema zichtbaar 
 

1.2.3 Activiteiten en spelmateriaal 
• We bergen spelmateriaal op dezelfde plek op  
• We sluiten aan bij de belevingswereld van het kind en het hier en nu  
• We bieden gerichte activiteiten aan, aan subgroepjes met hetzelfde 

ontwikkelingsniveau 
• We brengen variatie aan in het aanbod van spel en materialen 
• We bieden materialen thematisch aan  
• We zien creativiteit als belangrijk middel tot zelfontplooiing, waarbij kinderen een eigen 

inbreng hebben, hun fantasie gebruiken en hun eigen ideeën uitvoeren 
• We zorgen dat alle kinderen toegang hebben tot divers materiaal door het gebruik van 

open kasten en speelgoed op kind hoogte ook op de vloer en in boxen 
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1.2.4 Meervoudige intelligentie 
Montris werkt met ‘meervoudige intelligentie’ en stelt op die manier de persoonlijke competentie 
centraal. Het concept ‘Meervoudige Intelligentie’ (MI) is van de Amerikaanse hoogleraar Howard 
Gardner. Hij gaat ervan uit dat iedereen talenten heeft die niet zijn te vatten in de simpele 
constatering dat iemand ‘meer of minder intelligent’ is. Gardner heeft aangetoond dat ieder mens 
potentieel heeft in acht intelligentiegebieden en dat deze bovendien verder te ontwikkelen zijn.  
Het gaat daarbij om de drieslag “excelleren – leren – compenseren”. Laat kinderen excelleren in de 

talenten die bij hen het sterkst, of het meest aanwezig zijn. Leer ze om ook de andere talenten te 
ontdekken en te ontwikkelen. En gebruik de sterke talenten om de minder sterke talenten te 
compenseren. Je kunt hier meer informatie over vinden in hoofdstuk 2.  
 

1.2.5 Inrichting Montris 
De ruimtes zijn ingericht volgens de huisstijl van Montris. Montris staat voor toekomstgericht, 
eigen, puur, stoer, out of the box en creatief. Dit willen wij ook uitstralen in onze inrichting en de 
materialen die we aanbieden. Montris kiest in haar inrichting voor stoere, maar toch rustige 
kleuren. Wij proberen met sommige kleuren te prikkelen en met een ander kleurenpalet juist de 
rust weer terug te brengen. Als kind is het belangrijk dat je een plek hebt waar je je veilig kan 

voelen, je jezelf kan afsluiten als je dat wilt en je activiteiten kan ondernemen. Wij zijn ons ervan 
bewust dat het kleurenpalet en het spelmateriaal van invloed is op het tot spel komen van 
kinderen. 
We hebben een voorkeur voor hout, wol, katoen en linnen ten opzichte van plastic en polyester. 
Wij kiezen voor stoere en eigenzinnige kleuren als zandkleur, donkerblauw, lichte tinten van grijs, 
koningsblauw of okergeel ten opzichte van harde primaire kleuren.  
Plastic speelgoed is niet verboden maar wij kiezen bewust voor zoveel mogelijk duurzame en 

natuurlijke materialen. De op de groep aanwezige materialen zijn gevarieerd en dragen bij aan de 
verschillende ontwikkelingsgebieden zoals de zintuiglijke, motorische, cognitieve, taal- , sociaal-
emotionele en virtuele ontwikkeling. Er wordt gezorgd voor materialen die passen bij de leeftijd en 
uitnodigen tot exploreren en creëren. Sommige materialen lenen zich om alleen mee te spelen, 
andere nodigen juist uit tot samenspel. Kinderen worden betrokken bij de zorg voor materialen en 
leren zo spelenderwijs zorg te dragen voor hun omgeving.  

Ook bij de inrichting van de buitenruimtes wordt rekening gehouden met de leeftijden en 
ontwikkelingsbehoefte van de kinderen die er gebruik van maken. Er wordt altijd gezorgd voor 
gelegenheid tot grof motorisch- en sensorisch spel. De buitenruimte wordt zoveel mogelijk 
uitdagend ingericht met mogelijkheden om te exploreren en te creëren.  
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1.3 Basisdoel 3: Ontwikkelen van sociale competentie 
 
Deze competentie omvat een scala aan vaardigheden; het zich in een ander kunnen verplaatsen, 
kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen. De 
interactie met leeftijdsgenoten en het deel uitmaken van een groep biedt kinderen een 
leeromgeving voor het opdoen van deze competenties. Het geeft aan kinderen kansen om zich te 
ontwikkelen tot personen die goed kunnen functioneren in de samenleving.  

 
Dat laat zich als volgt vertalen naar concreet pedagogisch handelen:  
 

1.3.1  Pedagogisch medewerker – kind interactie 
• Afhankelijk van de situatie is de rol van de pedagogisch medewerker begeleidend, 

afwachtend, (bij)sturend, corrigerend, stimulerend of bemiddelend 
• We geven nieuwe kinderen extra aandacht en maken ze wegwijs 
• We creëren een ontspannen en gezellige sfeer 
• We houden een duidelijke dagindeling aan, zodat kinderen weten wat ze kunnen 

verwachten 

• We benoemen kinderen vaak bij naam, zodat kinderen elkaar leren kennen  
• We stimuleren het contact tussen kinderen 
• We observeren en spelen op de behoefte 
• We laten kinderen zelf oplossingen bedenken 
• We laten kinderen aan het woord, we zien de kinderen als gesprekspartners 
• We ondersteunen kinderen bij conflicten 
• We benoemen wat we zien en leggen dit uit aan kinderen 

 

1.3.2  Groepsruimte en omgeving 
• We creëren een plek waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten en tot samenspel komen 

• We ruimen de ruimte samen op 
• We creëren rustige plekken waar kinderen tot zichzelf kunnen komen 
• We hanteren duidelijke grenzen en regels omtrent het met elkaar omgaan 
• We laten kinderen elkaar helpen, we stimuleren onderlinge interactie 
• We richten de ruimte zo in, dat er ruimte is voor interactie  

 

1.3.3  Activiteiten en spelmateriaal 

• We bieden thematisch ontwikkelingsgerichte activiteiten aan  

• We gebruiken spelmateriaal dat samenspel uitlokt 
• We maken gebruik van groepsactiviteiten waarbij aan bod komt: contact met elkaar, 

samenwerken, luisteren, vertellen, rekening houden met elkaar, houden aan regels 
• We zorgen ervoor dat we ‘vrij-spelen’ tijd incalculeren, zodat kinderen hun eigen 

keuzes kunnen maken 
• We laten kinderen zelf kiezen of ze mee willen doen aan een activiteit, we letten op hun 

aandacht spanne  
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1.4 Basisdoel 4: Overdragen van waarden en normen 
 
Om in de samenleving te kunnen functioneren, is het nodig dat kinderen de waarden, normen en 
regels van de maatschappij waarin zij leven, leren kennen en zich eigen maken. Het overbrengen 
van waarden en normen speelt in de opvoeding van kinderen voortdurend een rol. Waarden geven 
uitdrukking aan de betekenis die mensen hechten aan bepaalde gedragingen of gebeurtenissen. 

Het zijn ideeën of opvattingen die aangeven hoe belangrijk mensen iets vinden. Waarden zijn 
onmiskenbaar cultuur gebonden. Ze veranderen in loop van tijd en variëren van samenleving tot 
samenleving. Normen vertalen zich in regels en voorschriften hoe volwassenen en kinderen zich 
behoren te gedragen. In de kinderopvang hanteren wij regels omtrent de veiligheid en het omgaan 
met elkaar, met de materialen en de omgeving.  
 
Dat laat zich als volgt vertalen naar concreet pedagogisch handelen:  

 

1.4.1   Pedagogisch medewerker – kind interactie 
• We zijn ons bewust van de impact in het leven van een kind die wij als pedagogisch 

medewerkers hebben 
• We onderbouwen normen en waarden door middel van praten en uitleggen  
• We houden rekening met de verschillen in cultuurgebonden normen en waarden 
• We stimuleren de oudere kinderen om hun eigen normen en waarden te laten ontstaan 
• We zijn ons bewust van onze voorbeeldfunctie 
• We zijn transparant in onze eigen normen en waarden omtrent het werken als pedagogisch 

medewerker. Deze zijn beschreven in de beleidsstukken en voor een ieder inzichtelijk 

gemaakt 
 

1.4.2  Groepsruimte en omgeving 
• We hebben respect voor elkaar, ondanks onze verschillen 
• We hebben verschillende werkinstructies omtrent het omgaan met elkaar 
• We houden rekening met wat kinderen nodig hebben; we bieden verschillende hoekjes aan 

die dienen om tot spel te komen, maar ook om rust te zoeken 

 

1.4.3  Activiteiten en spelmateriaal 
• We houden rekening met de ontwikkelingsleeftijd van de kinderen 

• We bieden cultureel divers speelgoed aan  

• We bieden ondersteuning aan de kinderen, zodat onderlinge interactie tot stand kan komen 
• We laten de (oudere) kinderen participeren  
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2. MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE 

2.1 Oorsprong Meervoudige Intelligentie 
Bij Montris liggen de meervoudige intelligentiegebieden ten grondslag aan ons pedagogisch 
handelen. ‘Meervoudige Intelligentie’ (hierna: MI) is een concept van de Amerikaanse 
hoogleraar Howard Gardner. Intelligentie betekent volgens Gardner: de bekwaamheid om te leren, 
om problemen op te lossen. Dit kan volgens hem op verschillende (dus meervoudige) manieren. 
Dit betekent dat je op sommige manieren meer intelligent bent dan op andere. Het idee dat er 
meerdere vormen van intelligentie bestaan is in het verleden ook door andere 

psychologen zoals Thurstone, Guilford, Cattell en Robert Sternberg verdedigd. Het is echter door 
Gardner het meest ver doorgevoerd, omdat hij ook niet-cognitieve vaardigheden zoals motorische 
handigheid en muzikaliteit rekent tot subvormen van intelligentie.  
 

2.2 Ontwikkeling van het kind 
Juist tussen 0 en 4 jaar ontwikkelt het brein zich sterk en worden de verbindingen tussen allerlei 
onderdelen in de hersenen gelegd. Die verbindingen worden alleen gelegd als ze ook worden 
gestimuleerd. De eerste jaren zijn zó belangrijk, in deze jaren wordt bepaald of een kind al 

zijn/haar talenten volledig kan ontplooien. Door een breed aanbod van activiteiten op basis van ons 
pedagogisch concept willen we de verschillende talenten bij kinderen helpen ontwikkelen en 

ontplooien.  
 

2.3 Een mix van talenten 
Meervoudige intelligentie gaat ervan uit dat kinderen en volwassenen op verschillende manieren 
knap kunnen zijn, dat zij een verschillende mix van talenten bezitten. De één is bijvoorbeeld 
verbaal heel sterk en ontwikkelt zich gemakkelijk door gebruik te maken van taal. De ander ziet 
snel logische verbanden en een derde blinkt uit in ruimtelijk inzicht of maakt gebruik van klanken 
en ritmes. Er zijn kinderen die veel behoefte hebben aan beweging, kinderen die graag muziek 
maken en luisteren, die van gezelschapsspelletjes houden, van lezen, of juist graag tekenen en 
knutselen. Alle talenten van kinderen zijn belangrijk en kunnen een bijdrage leveren aan de 

vorming van zelfbewuste, zelfstandige en goed uitgeruste burgers in onze maatschappij. 
Medewerkers stimuleren de kinderen in hun ontwikkeling door middel van activiteiten die Montris 
breed worden aangeboden per leeftijdsfase en talent. Hierbij worden zowel de motorische 
ontwikkeling, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden, als creatieve vaardigheden 
aangesproken.  

Door activiteiten aan te bieden op alle verschillende talenten, stimuleren wij kinderen op alle 
gebieden, waardoor zij zich breed ontwikkelen. Per periode staat een thema centraal, waaraan 

activiteiten gekoppeld zijn. Door middel van observatie zien pedagogisch medewerkers waar de 
voorkeuren van kinderen liggen. Een baby of dreumes die niet ‘geboeid’ lijkt te zijn door het lezen 
van boekjes zullen wij op het gebied van taal bijvoorbeeld stimuleren door liedjes of versjes te 
zingen die met het thema te maken hebben. Een peuter die graag beweegt zullen wij tijdens het 
tafel moment uitdagen door het mee te laten helpen met de tafel dekken of de vuile bordjes weer 
in de keuken te zetten.  

 

2.4 Excelleren, leren en compenseren 
Samengevat gaat het om de drieslag “excelleren – leren – compenseren”. Laat 
kinderen excelleren in de talenten die bij hen het sterkst, of het meest aanwezig zijn. Leer ze om 

ook de andere talenten te ontdekken en te ontwikkelen. En gebruik de sterke talenten om de 
minder sterke talenten te compenseren.  
Kinderen hebben recht op de best mogelijke start in het leven. Zij hebben een liefdevolle, sociale, 
veilige en gezonde leefomgeving nodig met optimale ontwikkelingsmogelijkheden. Zo kunnen 
kinderen opgroeien tot zelfstandige, actieve, competente volwassenen, die verantwoordelijkheid 

kunnen en willen dragen voor zichzelf en hun omgeving en een positieve bijdrage leveren aan de 

samenleving. Kinderopvang maakt deel uit van de pedagogische omgeving van kinderen en kan 
een belangrijke bijdrage leveren aan de participatie van alle betrokkenen, het versterken van de 
sociale cohesie en het bewerkstelligen van respect voor diversiteit.  
Montris vindt het belangrijk om het ‘uniek zijn’ van ieder kind als uitgangspunt te nemen voor het 
beleid, onderzoek en de praktijk.  
Op onze locaties creëren we een omgeving waarin we zo veel mogelijk intelligenties ruimte geven.  
 

 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Intelligentie
https://nl.wikipedia.org/wiki/L.L._Thurstone
https://nl.wikipedia.org/wiki/J.P._Guilford
https://nl.wikipedia.org/wiki/Raymond_B._Cattell
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Sternberg&action=edit&redlink=1
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2.5 MI gebieden 
Gardner onderscheidt de volgende gebieden: 
 

 
 

praten, poëzie, schrijven, 
argumenteren, verhalen 

vertellen, lezen, grote 
woordenschat 

 

logisch denken, 
cijfermatig, analyseren, 

patronen, ordenen, 
experimenteren, 
puzzelen, bouwen 
 

 
 

tekenen, schilderen, 
knutselen, kleur, visueel 
ingesteld, ruimtelijk 
inzicht, vormgeven  
 

 

 muziek luisteren en 
maken, ezelsbruggetjes 
en rijmpjes gebruiken, 
gevoel voor ritme, 
neuriën 

 
 

 
 

dansen, sporten, acteren, 
gebruikt gebaren en 
lichaamstaal, goede 
lichaamscoördinatie  

 

dieren, planten, buiten, 
natuurverschijnselen, 
verzamelen, sorteren en 
classificeren  
 
 

 
 

reflectie, bedachtzaam, 

dromen, hoge eisen aan 

zichzelf, vastberaden, 
filosoferen 
 
 

 

samenwerken, interactie, 

vrienden maken, leiding 

geven, conflict oplossen, 
empathisch 
 

 
Op onze locaties creëren we een omgeving waarin we zo veel mogelijk intelligenties naar boven 

halen. We werken aan de hand van thema’s, die door de medewerkers worden uitgewerkt. We 
baseren de thema’s op de behoefte, de wensen en de ontwikkelingsfase van de kinderen.  
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3. DE ZES INTERACTIEVAARDIGHEDEN  

In de communicatie en omgang met de kinderen maakt de pedagogisch medewerker gebruik van 
interactievaardigheden. Dit zijn de vaardigheden van de pedagogisch medewerker tijdens de 
interacties/omgang met alle kinderen in de groep. Deze interactievaardigheden zijn belangrijk, 
omdat deze van invloed zijn op de ontwikkeling en welzijn van de kinderen in de groep. Er zijn 6 

interactievaardigheden. Onderverdeeld in basis vaardigheden en educatieve vaardigheden. 
 
Basis vaardigheden 
 
3.1 Sensitieve responsiviteit 
Sensitieve responsiviteit is de eerste vaardigheid van de zes interactievaardigheden. En niet voor 
niets, het is een belangrijke voorwaarde voor het kind om veilig gehecht te raken. Sensitieve 

responsiviteit is ontzettend belangrijk in het werk als pedagogisch medewerker; een kind voelt zich 
serieus genomen en gezien als jij op een sensitieve (gevoelsmatige) manier responsief (als reactie, 
antwoord) reageert op het gedrag van een kind. Sensitief responsief zijn is toepasbaar op kinderen 
van alle leeftijden; de kunst is om de signalen van het kind dusdanig te herkennen, dat je erop 
kunt reageren. Juist daarom is het zo belangrijk dat een kind vaste gezichten ziet op het 

kinderdagverblijf. Het kind zal, door jouw sensitieve responsiviteit, het gevoel hebben dat hij/zij op 

je kan rekenen. Vanuit die gegeven veiligheid zal het kind zijn/haar omgeving durven te 
ontdekken.  
 
Hoe laten we dit tot uiting komen binnen Montris? 

- We letten op de signalen die het kind afgeeft  
- We proberen te herkennen wat het kind met deze signalen probeert af te geven 
- We reageren op een sensitieve, ondersteunende en warme manier op deze signalen 

- We praten mét en niet óver de kinderen 
- Ieder kind is uniek; we hebben oog voor ieder kind, ieder kind heeft iets anders nodig 
- We hebben regelmatig 1 op 1 momenten met kind (tijdens verschonen, voeden, knuffelen) 
- We gebruiken dit moment om het kind onze onverdeelde aandacht te geven. Op die manier 

laadt het kind emotioneel op en kan het daarna weer verder spelen 
- We proberen het volume, vooral op de babygroep, laag te houden 

 

3.2 Respect voor autonomie 
Autonomie is het recht te bepalen wat je zelf doet. Het is belangrijk dat pedagogisch medewerkers 

kinderen zelf laten ontdekken en zelf keuzes laten maken, dit geeft een kind zelfvertrouwen. Het 

zelf ontdekken en het zelf oplossingen verzinnen stimuleert het zelfoplossend vermogen en tevens 
ook de bevestiging van het kind dat hij/zij het zelf kan. Hierdoor wordt het kind beloond met een 
succes, wat stimuleert om het de volgende keer wéér zelf op te lossen. De pedagogisch 
medewerker dient een ondersteunende houding aan te nemen, ze kijkt mee en bevestigt de 
initiatieven van het kind. Velen denken dat de autonomie pas op latere leeftijd ontwikkeld wordt, 
echter vindt de behoefte naar autonoom zijn al op jonge leeftijd plaats. Ieder kind is anders, dus 
ieder kind zal op het gebied van autonomie van anders nodig hebben, maar in de grote lijnen geldt 

voor ieder kind dat het respecteren van de autonomie leidt tot een sterke persoonlijkheid, een kind 
met een eigen ‘ik’.  
 
Hoe laten we dit tot uiting komen binnen Montris? 

- We geven het kind de ruimte om het zoveel mogelijk zelf te doen 
- We ondersteunen en bevestigen de initiatieven van het kind 

- We praten mét het kind en niet óver het kind, we zien het kind als volwaardig aan 
- We bereiden kinderen voor op wat komen gaat 
- We zorgen voor voldoende spelmateriaal 

- Ieder kind is uniek; we hebben oog voor ieder kind, ieder kind heeft iets anders nodig 
- We bieden genoeg tijd aan om het kind ‘vrij spelen’ tijd te geven 

 

3.3 Structuren en grenzen stellen 
Door structuur te bieden aan kinderen breng je een ordening aan in de wereld om hen heen. Het 
gaat om vaste volgordes in bepaalde handelingen en gebeurtenissen waardoor herkenbare 
patronen ontstaan in de dag, week, de maand, het seizoen, het jaar, het leven. Grenzen stellen 

houdt in dat een pedagogisch medewerker op een effectieve en positieve manier richting geeft aan 
gedrag van kinderen op momenten dat ze niet in staat zijn om zelf hun gedrag te bepalen. 
Structuur geeft grip op de werkelijkheid, het geeft ruimte voor ontwikkeling en het geeft richting 
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aan gedrag (ontwikkeling van normen en waarden). Daarnaast geeft structuur veiligheid, het biedt 

een kader waarin het kind mag bewegen. 
 
Hoe laten we dit tot uiting komen binnen Montris? 

- We werken met een gestructureerd dagprogramma, maar kunnen hier ook flexibel in zijn 
als de dag dat vraagt 

- We bereiden de kinderen voor op wat komen gaat 
- We begrenzen onze speelhoeken  
- We werken met verschillende rituelen voor bepaalde situaties 
- We hanteren een beperkt aantal duidelijke regels en houden onszelf hier ook aan. Hierdoor 

leren we kinderen normen en waarden aan 

- We praten vanuit een positieve ‘ik’ – boodschap (bijvoorbeeld: ik vind het fijn dat je naar 
mij hebt geluisterd en het blokje in de blokkendoos hebt gedaan) 

- We gebruiken zo min mogelijk het woord ‘nee’ en ‘niet’, maar we buigen het om in situaties 
die wél gewenst zijn. Zo leert een kind wat gewenst gedrag is 

- Wij als pedagogisch medewerkers hebben een voorbeeldrol; we dienen onszelf ook aan de 
regels te houden 

- We leggen de gevolgen uit van de daden van een kind, wat het doet met de ander en hoe 

de ander zich voelt bij bepaald gedrag. Op die manier zorgt je voor het stimuleren van 
empathisch gedrag  

 
Educatieve vaardigheden  
 

3.4 Praten en uitleggen  
Het gebruik van taal bij pedagogisch medewerkers stimuleert het gebruik van taal bij kinderen. Het 
is goed om rekening te houden met het taalniveau van het kind, dit kan per kind flink verschillen. 
Door rustig en duidelijk te praten kan het kind je beter volgen. Het is belangrijk om mét het kind te 

praten en niet alleen tégen. Door uitleg te geven leer je kinderen de wereld om zich heen te 
begrijpen. Ook zorgt het voor het ontwikkelen van taal en cognitieve ontwikkeling. Er is veel 
aandacht voor taal in de kinderopvang, zowel voor het kind als voor de pedagogisch medewerker. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen met taalachterstanden minder goed mee kunnen komen 
op school. Het is lastig om een achterstand later nog in te halen. Voor de kinderen is er bij Montris 
de mogelijkheid om de vooren vroegschoolse educatie (VVE) te volgen waarin taal- en 
ontwikkelingsstimulering centraal staan.  

 

Hoe laten we dit tot uiting komen binnen Montris? 
- We houden rekening met het taalniveau van ieder kind 
- We praten op een rustige en duidelijke manier, zodat we goed te volgen zijn 
- We geven uitleg aan datgeen wat uitleg behoeft  
- We zijn ons bewust van onze voorbeeldrol; we zijn communicatief vaardig en dragen dit uit 

naar het kind 

- We zijn ons bewust van de verschillende fasen van taal 
- We proberen op een zo gelijkwaardig waardig mogelijke manier te communiceren, als 

echte ‘gesprekspartners’ 
- We wachten de reactie van het kind af door pauzes te laten vallen (21,22,23…) 
- We stimuleren zowel speelpraten, doenpraten als denkpraten  
- We stellen gesloten, open, suggestieve, meervoudige en verdiepende vragen 

- We hebben aandacht voor kinderen die de Nederlandse taal (nog) niet (volledig) beheersen 
 

3.5 Ontwikkelingsstimulering  
Het stimuleren van ontwikkeling is een belangrijk onderdeel van het werken als pedagogisch 
medewerker. Kennis over hoe kinderen leren is daarbij nodig. Kinderen hebben een intrinsieke 

motivatie om te leren, ofwel; een innerlijke drijfveer. De voorwaarde voor leren is veiligheid; pas 
als kinderen zich veilig voelen, zullen ze open staan om te leren. Als baby’s worden geboren zijn de 
hersenen al compleet aanwezig. Maar de hersengebieden moeten zich nog wel ontwikkelen en er 
moeten nog heel veel onderlinge verbindingen worden gemaakt. In de eerste levensjaren worden 
er per seconde zevenhonderd nieuwe verbindingen aangelegd tussen de zenuwcellen in de 

hersenen (neuronen). Daarna verdwijnt een deel van die verbindingen weer, zodat het brein 
efficiënter gaat werken. We kennen drie ontwikkelingsgebieden: lichamelijke, sociaal-emotionele 
en de cognitieve ontwikkeling. Om te kijken waar het kind staat in zijn/haar ontwikkeling, dient de 
pedagogisch medewerker goed te observeren. Als je antwoord op deze vragen hebt, kun je 
aansluiten. Je kunt dan bijvoorbeeld een activiteit aanbieden of reageren op een actie van het kind. 
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Als je aansluit komen je activiteiten/reacties voor het kind niet uit het niets en wordt je aanbod 

betekenisvol. Je kunt kinderen een stap verder helpen in hun ontwikkeling als je hen activiteiten 
aanbiedt, vragen stelt of instructies geeft die aansluiten bij hun interesse maar net iets verder 
gaan dan waar ze zelf mee bezig zijn. Zo kun je kinderen naar een hoger niveau brengen. Kinderen 

die betrokken zijn, doen intensieve leerervaringen op omdat ze niet af te leiden zijn en de tijd 
vergeten. Betrokkenheid ontstaat als het spel precies aansluit op het juist niveau. Als het spel te 
makkelijk of te moeilijk is, kunnen kinderen niet opgaan in wat ze doen. In het avontuur dat ‘het 
leven’ heet, zit het ongeluk in een klein hoekje. Wij leren kinderen om te gaan met kleine risico’s, 
omdat wij van mening zijn dat als we de weg vrijmaken van alle soorten risico’s, kinderen minder 
leren. Dit omgaan met kleine risico’s wordt beschreven in ons algemene veiligheid- en 
gezondheidsbeleid.  

 
Hoe laten we dit tot uiting komen binnen Montris? 

- We hebben oog voor de ontwikkeling van het kind en sluiten hierop aan 
- We zorgen ervoor dat kinderen betrokken kunnen zijn bij het spel, omdat het aansluit op 

hun ontwikkelingsfase 
- We leren kinderen om te gaan met kleine risico’s 

- We stimuleren de zone van naaste ontwikkeling 

- We laten het kind vrij spelen en avontuur beleven 
- We zorgen voor een leerrijke inrichting 
- We zorgen voor genoeg bewegingsvrijheid voor baby’s 
- We verrijken spel door interventies te plegen, mee te doen, juist af te haken, aanbieden 

van ‘open eind’ materialen 
- We werken zowel met kleine als met grote groepen 

- We geven genoeg ruimte voor ‘doen alsof’- spel 
 

3.6 Begeleiden van interacties tussen kinderen  
In een goed functionerende groep voelen kinderen zich veilig. Dat veilige gevoel ontstaat echter 
niet vanzelf. Niet elk kind vindt het fijn om in een groep te verblijven. Een groep kan vermoeiend 
zijn, er kunnen veel prikkels op je afkomen, kinderen kunnen het moeilijk vinden om grenzen aan 
te geven of om samen te spelen. Pedagogisch medewerkers spelen een belangrijke rol bij het 
leidinggeven aan het groepsproces, dit doen ze door omstandigheden/voorwaarden te creëren 
waarin interacties op een plezierige manier kunnen ontstaan, kinderen te ondersteunen in de 
interacties die ze met elkaar hebben, positieve interacties te versterken en door negatieve 

interacties om te buigen, voor een aangename en veilige sfeer in de groep te zorgen, 

voorbeeldgedrag te laten zien in het omgaan met anderen, aandacht te hebben voor nieuwe 
kinderen, voor activiteiten/materialen/inrichting te zorgen die uitnodigen tot samenspel en rituelen 
te laten ontstaan. Uit onderzoek kwam naar voren dat deze vaardigheid het laagst scoort in de 
kinderopvang (LKK, 2017). Hier valt dus nog veel winst te behalen.   
 
Hoe laten we dit tot uiting komen binnen Montris? 

- We ondersteunen kinderen in hun interacties 
- We laten het goede voorbeeld zien door respectvol met elkaar om te gaan 
- We begeleiden de kinderen bij conflicten, we spreken daarbij het zelfoplossend vermogen 

aan 
- We kennen de globale stappen in sociaal gedrag van baby tot peuter 
- We benoemen de namen van de kinderen, zodat ze zich gezien voelen en ook bekend 

raken met hun leeftijdsgenootjes 
- We betrekken de kinderen bij elkaar troosten en elkaar helpen 
- We leggen gedrag van andere kinderen uit 
- We maken vriendschappen mogelijk, maar letten daarbij ook op dat kinderen niet buiten 

worden gesloten 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



  
 

21 

  

4. UITWERKING OP DE LOCATIES 

4.1 Medewerkers  
Om onze pedagogisch medewerkers een goede start te geven, verzorgen wij inwerktrainingen. Wij 
zorgen er op die manier voor dat onze medewerkers zich gesteund en gehoord voelen en dat ze 
adequate informatie krijgen om zo goed mogelijk hun werk te kunnen uitvoeren. Wij streven 
ernaar om het volgende te kunnen zeggen: ‘Dat is er één van Montris’! Ook na het inwerktraject 
bieden wij meerdere cursussen aan om de ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers nog 
verder te stimuleren.  

 

4.2 Stagiaires  
Bij Montris hechten we grote waarde aan goede stagiaires. Middels een buddytraject zorgen we 

ervoor dat stagiaires goed worden ingewerkt. Wij hebben zowel BBL’ers als BOL’ers in dienst. Kijk 
hieronder voor een uitleg van de begrippen. 
Stagiair: een persoon die een bepaalde opleiding volgt 
BBL: beroepsbegeleidend, de werkgever en de BBL student gaan een arbeidsovereenkomst aan. 
De formatieve inzetbaarheid gaat in 3 jaar van 0 naar 100%.  

BOL: beroepsopleidend, de stagiair staat boventallig op de groep  
Begeleider: een pedagogisch medewerker die een snuffel stagiair begeleid.   

Werkbegeleider: een pedagogisch medewerker die een BOL/BBL stagiair begeleidt op de 
werkvloer. De werkbegeleider heeft een werkbegeleiderscursus gevolgd bij het ROC. Of zal 
gestimuleerd worden om deze te volgen.  
Praktijkopleider: medewerker in het bezit van het diploma praktijkopleider, verantwoordelijk 
voor het stagebeleid, samen met de talentscout contact  onderhouden  met de verschillende 
opleidingen. Taken van de praktijkopleider kunnen op de locaties ook vervult worden door de 
clustermanager. (deze taken staan met een * aangeduid.)  

POK: praktijkovereenkomst  
Stageplaats: een stageplaats is een plaats voor een stagiair om zich te oriënteren op de branche 
kinderopvang of om een diploma te behalen en werkervaring op te doen voor de branche 
kinderopvang.  
Praktijkovereenkomst(pok) : een overeenkomst tussen school, stagiair en stagebedrijf. Een 
ondertekende pok is een voorwaarde om de stage te kunnen starten  

Opleiding PW: Pedagogisch Medewerker  
Opleiding HW: Helpende Welzijn  

Snuffel stagiair: een oriënterende stage vanuit een VMBO opleiding  
Voor meer informatie omtrent ons stagebeleid, willen we je graag doorverwijzen naar het 
document ‘stagebeleid Montris’  
 

4.3 De pedagogisch coach/beleidsmedewerker 
De kwaliteit van de pedagogisch medewerkers is belangrijk. Wij geven onze medewerkers 
ondersteuning door de inzet van een pedagogisch coach. De vertaling van het beleid naar de 
concrete werkpraktijk en de actieve rol in de verbetering van de kwaliteit staan centraal.  

Binnen Montris is de functie pedagogisch coach opgesplitst in twee deelfuncties: 
- Pedagogisch beleidsmedewerker  
- Pedagogisch coach/trainer  

De pedagogisch beleidsmedewerker heeft een taak bij het voorbereiden, mede-ontwikkelen, 
bewaken en realiseren van het pedagogisch beleid. De pedagogisch coach zal de medewerkers 
coachen bij de dagelijkse werkzaamheden. Zij werken zowel met individuen als met groepen om de 
kwaliteit van het pedagogisch handelen te waarborgen en te verbeteren. Voor de functie van 

pedagogisch beleidsmedewerker/coach is een pedagogische opleidingsachtergrond verplicht. Voor 
deze kwalificatie-eisen vanuit de regelgeving wordt verwezen naar de cao. Zowel onze pedagogisch 

coaches als pedagogisch beleidsmedewerkers voldoen aan de wettelijke kwalificatie eisen.  
Elke pedagogisch medewerker krijgt coaching. Het aantal uur minimale inzet van de pedagogisch 
beleidsmedewerker op jaarbasis is afhankelijk van het aantal fte aan pedagogisch medewerkers en 
het aantal locaties, volgens de volgende rekenregel: (50 uur x aantal locaties) + (10 uur x aantal 
fte pedagogisch medewerkers). Een fulltime-equivalent (fte) is een rekeneenheid waarmee de 

omvang van een functie kan worden uitgedrukt. 36 uur per week staat gelijk aan één fte.  
In het document ‘verantwoording pedagogisch coach uren 2020/2021’ kun je de uitwerking 
organisatiebreed en per locatie vinden.  
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4.4 locatiewerkplannen 
In het locatiewerkplan is de praktische uitwerking te vinden van het pedagogisch beleid. De 
clustermanagers van de locaties van Montris vullen dit werkplan ieder jaar in.  
 
Een locatiewerkplan bevat de volgende informatie: 
 
Algemeen 

Basisdoelen Marianne Riksen-Walraven 
Pedagogisch programma 
 
Personeel en groepen  
Openingstijden locatie 
Verdeling stam/basisgroepen 
Samenvoegen groepen randen van de dag 

Samenvoegen groepen algemeen 
Invulling 3-uursregeling 
Overzicht team 
 

Veiligheid en gezondheid 
Het 4-ogen principe 
De meldcode 

EHBO 
Achterwacht 
 
Overige bijzonderheden 
Bijzonderheden op de locatie die vermeld dienen te worden, maar die (nog) niet zijn opgenomen in 
beleidsstukken.  
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5. CONTACT MET OUDERS  

Een goed contact tussen ouders en pedagogisch medewerkers is noodzakelijk om ervoor te zorgen 
dat de kinderen zich bij ons thuis voelen en om ons pedagogisch beleid samen vorm te geven.  

 

5.1 Dagelijks contact op de groep 
Wanneer het kind binnenkomt op de groep, vraagt de pedagogisch medewerker aan de ouder of 
verzorger om een gedegen overdracht. Wanneer het kind die nacht slecht geslapen heeft of 
hangerig is, zindelijk aan het worden is, weinig gegeten of gedronken heeft, is dit belangrijk om te 
weten. Indien nodig zal extra aandacht, begeleiding en verzorging gegeven worden. Bij het ophalen 
van het kind maken wij wederom tijd voor een overdracht. Op het kinderdagverblijf is dit hét 
belangrijkste contactmoment tussen ouders en pedagogisch medewerkers. Wanneer er méér tijd 

nodig is om een en ander te bespreken, kan er altijd een afspraak worden gemaakt met de 
pedagogisch medewerker en/of de clustermanager. Naast dit contact wordt er informatie 
uitgewisseld via de Montris-App. 

 

5.2 De Montris-App  

Als ouder een nieuwe klant is, maken de pedagogisch medewerkers de ouder wegwijs in de 
Montris-App (webversie wordt het ouderportaal genoemd). Ouders krijgen een link toegestuurd via 

de mail waarmee ze hun account kunnen activeren. De gebruikersnaam is het e-mailadres van de 
ouder, het wachtwoord dienen ze zelf aan te maken.  
De Montris-app is een app die speciaal voor de kinderopvang is ontwikkeld. De app biedt ons de 
mogelijkheid het contact met ouders te verbeteren en de betrokkenheid daardoor te vergroten. De 
app heeft de volgende mogelijkheden:  

- Een gepersonaliseerd fotoboek, waarbij de ouder foto’s toegestuurd krijgt 
- Een digitaal schriftje dat aan het eind van de dag wordt verstuurd met daarin de informatie 

over de verzorging (luiers, flesjes e.d. indien van toepassing) en over de activiteiten van 
die dag. Zo kan het gesprek tijdens de overdracht wat dieper gaan, bijvoorbeeld met wie 
het kind heeft gespeeld of wat zijn rol was tijdens een activiteit 

- Korte berichtenuitwisseling met een lage prioriteit tussen ouder en de groep (ziekte van 
een kind is bijvoorbeeld hoge prioriteit, dan dient er uiteraard gebeld te worden) 

- Informatie over de locatie en de medewerkers 

- Nieuwsflitsen en nieuwsbrieven 
 

Hebben ouders bezwaar tegen het maken en versturen van foto’s van hun kind, dan kunnen ze dat 
bij de pedagogisch medewerker op de groep aangeven. Zij vinken dit aan in de app waarin een 
bewaking zit, zodat de foto’s van het kind niet in het ouderportaal kunnen worden gezet. Foto’s 
waar het kind op staat worden dus niet gebruikt. 

 

Tips voor het gebruik van de app  

Om het gebruik van het ouderportaal voor iedereen plezierig te houden, hebben we een aantal tips 

opgesteld. Denk hierbij aan zaken als: 
- De berichten die naar de groep gestuurd kunnen worden met de app zijn bedoeld voor het 

uitwisselen van berichten met een lage prioriteit, bijvoorbeeld iets kleins vergeten te 
melden bij de overdracht of een andere vraag of opmerking die geen spoed heeft. De 
medewerkers op de groep zullen regelmatig de berichten in het ouderportaal bekijken, 
maar dit doen zij zeker niet de hele dag door. Het kan dus een paar uur duren voordat er 
een reactie is. 

- De berichten die via de app uitgewisseld worden gaan rechtstreeks naar de groep. Voor 
vragen met betrekking tot de planning kunnen ouders nog altijd terecht bij de planning.  

- De foto’s die op de app staan, zijn ook te downloaden voor eigen gebruik. Het is 
uitdrukkelijk niet de bedoeling dat foto’s, met daarop groepsgenootjes van een kind, 
worden gebruikt op social media. 

 

5.3 (Nieuws)brieven 
Van de clustermanager ontvangen ouders regelmatig een nieuwsbrief via de Montris-App 
met informatie van de locatie. Op gezette tijden krijgen ouders ook van het hoofdkantoor 
een nieuwsbrief, waarin we belangrijke mededelingen en/of veranderingen (vaak 
betreffende wet- en regelgeving) melden. Tenslotte ontvangen ouders via de Montris-app 
tips voor activiteiten die thuis gedaan kunnen worden, die aansluiten bij de activiteiten op 
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de locaties, en tips voor leuke uitjes die ook aansluiten op ons pedagogische concept 

Meervoudige Intelligentie. 
 
5.4 Foto’s en fototoestemmingsformulier 

Voordat wij foto’s gaan maken en gebruiken willen wij daarvoor graag expliciet toestemming 
vragen. Bij het kennismakingsgesprek op de groep wordt er, samen met de pedagogisch 
medewerker, het fototoestemmingsformulier ingevuld. Dit kan uiteraard ook in de app zelf. Er 
wordt aan ouders gevraagd of wij foto’s van het kind mogen gebruiken voor de Montris-App én 
voor social media.  

 

5.5 Sociale media 
Het zakelijk gebruik van sociale media namens Montris kinderopvang is voorbehouden aan een 
aantal specifieke medewerkers. Zij krijgen inlogcodes en waar nodig voorzieningen om accounts 
van sociale media te beheren. Het is voor medewerkers van Montris niet toegestaan om op eigen 
initiatief namens (onderdelen van) Montris een account te openen binnen een sociaal netwerk. 
Onder deze regel vallen ook privéaccounts die door naamgeving en/of opzet de indruk kunnen 
wekken namens Montris geopend te zijn of beheerd te worden. We plaatsen nooit foto’s van 

kinderen die geen toestemming hebben gekregen via ouders. Daarnaast plaatsen wij geen foto’s 
van kinderen in luiers of weinig kleding.  
 

5.6 Mentorschap KDV 
Op de groep komt een kind in contact met verschillende pedagogisch medewerkers van de groep/ 
locatie. Met elke PM’er zal het kind en de ouder een goede relatie opbouwen. Een van deze 
begeleiders is officieel de mentor van een kind. Dit zal de begeleider zijn die het kind het meest 
ziet als hij op de opvang is. Een mentor is hoofdverantwoordelijk voor het volgen en stimuleren 
van de ontwikkeling van een kind en is ook het belangrijkste aanspreekpunt voor ouders. De 
mentor wordt toegewezen op het moment dat een kind wordt geplaatst.  

 
De mentor heeft een aantal belangrijke verantwoordelijkheden, namelijk: 

- Telefonisch eerste contact met ouders 
- Het plaatsingsgesprek 
- Het begeleiden van het wennen 
- Het evaluatiegesprek 
- De observaties van kind en hoofdverantwoordelijk voor de uitvoering van de acties naar 

aanleiding van de observaties 
- Het 10 minuten gesprek met ouders naar aanleiding van de observaties 
- Het invullen en meegeven van het overdrachtsformulier aan ouders 
- Eventueel een persoonlijke overdracht aan de nieuwe groep of instelling 

 
De ouders worden hier over geïnformeerd tijdens het plaatsingsgesprek. In onze app staat 

geregistreerd wie de mentor van het kind is. Ouders en medewerkers kunnen dat hier altijd 
terugvinden.  
 
5.7 Observatie en 10-minutengesprekken 
De pedagogisch medewerkers observeren het welbevinden van de kinderen op het 
kinderdagverblijf en de peuteropvang op basis van het observatiesysteem Doen, Praten en 
Bewegen. Het kind wordt door de mentor iedere vijf maanden geobserveerd. Doen, Praten en 

Bewegen is een compleet kindvolgsysteem, waarbij de ontwikkeling van 0-4-jarigen gevolgd wordt 
op het gebied van motoriek, spraak/taal en sociale competentie. Het observatiesysteem sluit goed 
aan bij ons pedagogisch concept van Meervoudige Intelligentie. Met behulp van observatielijsten 
wordt de ontwikkeling van elk kind op de voet gevolgd. De vragen in de lijsten gaan over concreet 
observeerbare gedragingen of vaardigheden en geven daarmee een objectief beeld. Doen, Praten & 

Bewegen bestaat uit drie verschillende observatielijsten:  
 

- Zo Doe Ik: voor de sociaal emotionele ontwikkeling 
- Zo Beweeg Ik: voor de motorische ontwikkeling 
- Zo Praat ik: voor de spraak/taal ontwikkeling 
 
Voor al onze locaties geldt dat, indien er opvallende signalen uit de observatie naar voren komen,  
de pedagogisch medewerker deze in eerste instantie met de ouders zal bespreken. Ter 
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ondersteuning is er een stappenplan: signaleren en onderkennen van mogelijke problemen. Op 

iedere locatie is een sociale kaart aanwezig van de regio met mogelijke verwijzers.  
 

5.8 Doorstroom en overdracht basisonderwijs 
Montris heeft een doorstroomformulier om de doorgaande ontwikkellijn van een jongste naar 
oudste groep te bevorderen. Het kan voorkomen dat kinderen doorstromen binnen het KDV, naar 
de PO of naar de BSO. Ouders geven schriftelijk toestemming voor de overdacht van informatie 

vanuit het kind observatiesysteem.  
 
Montris heeft een overdrachtsformulier voor het basisonderwijs ontwikkeld. Ouders krijgen dit mee 
als hun kind 4 jaar wordt en hebben zelf de keuze om dit aan de basisschool en/of externe BSO te 
overhandigen. Op dit formulier wordt uitgebreid toegelicht hoe het kind zich in het algemeen heeft 
ontwikkeld en specifiek wordt de ontwikkeling aan de hand van de acht talenten van ons concept 
Meervoudige Intelligentie beschreven. Op deze manier draagt Montris bij aan een warme 

overdracht van kinderdagverblijf aan school en gaat kennis over het kind niet verloren. Wij 
adviseren ouders dan ook om het formulier aan de school te verstrekken.  
Ouders wordt altijd toestemming gevraagd voor elke vorm van informatie-uitwisseling, zoals de 
overdracht naar de basisschool. Dit gebeurt zowel mondeling als schriftelijk. 

 

5.9 Oudercommissie  
De Wet Kinderopvang regelt de betrokkenheid van ouders door een Oudercommissie verplicht te 
stellen. Bij Montris hechten we veel waarde aan de Oudercommissies (OC’s). De OC's kunnen 
vragen, wensen, behoeftes van ouders kanaliseren en aan ons doorgeven. Zij vormen een 
belangrijk klankbord voor ons. De rechten en plichten van de oudercommissies zijn beschreven in 

het medezeggenschapsreglement. Hierin worden o.a. de onderwerpen genoemd waarover de 
oudercommissie adviesrecht heeft. 
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