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Vierogen principe
van kinder- en buitenschoolse opvang De Kluts
Deze regeling geld voor het kinderdagverblijf van de Kluts voor de kinderen van 0 tot 4 jaar en in dit stuk geven wij een
beschrijving van hoe wij dit principe binnen onze instelling vorm geven.
Op de Baby/peutergroep werk je wat betreft de kindaantallen nooit alleen en op deze manier zijn de vier ogen gerealiseerd.
We werken met het open-deuren beleid en er is altijd toezicht van je collega, deze loopt ongevraagd in en uit. We delen een
keukenblok en de toiletjes met beide groepen en ook de vaatwasser is voor gezamenlijk gebruik, collega’s lopen regelmatig in
en uit, dit gebeurd van 2 kanten.
De voorste groep is vanuit buiten goed zichtbaar en iedereen kan bij ons naar binnen kijken, ook hier is er de mogelijk om
onaangekondigd binnen te lopen of via een spion in de deur naar binnen te kijken.
In de slaapkamer is constant toezicht met camera en inluisterapparatuur.
Tussen de 4/5 jarigen groep en de baby/peutergroep zit een groot raam, voor dit raam staat de commode en met de
beschildering van dit raam houden we rekening met het uitgangspunt dat je elkaar kunt blijven zien en dat je kunt zien welke
handelingen je collega verricht.
Op de drukste dagen in de week worden de oudste kinderen (2 tot 4 jaar) in de tussen-gang verschoond en deze gang staat in
verbinding met 2 deuren met een doorkijk mogelijkheid van glas.
Daarnaast worden er bewust door het management momenten op de dag ingelast om even op de groep te informeren of er nog
hulp nodig is om zo elkaar ook eventueel te kunnen controleren.
Wij hebben er niet voor gekozen om camera’s op te hangen, je bent in principe nooit alleen in het gebouw en tijdens de haal en
brengtijden kunnen de ouders met de vingerscan zelf naar binnen en is er erg veel bedrijvigheid.
Dit principe is met de huidige oudercommissie besproken en hun opmerkingen zijn hierin verwerkt.
Wij hopen op deze manier het vierogen principe voldoende gestalte te hebben gegeven.
Het Klutsteam
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