Onderwerp:
Datum:

vier-ogen principe
1 juli 2013

Het vier-ogen principe houdt in dat er op elk moment van de dag minimaal vier ogen en/ of oren
aanwezig zijn op het kinderdagverblijf.
Personeelsplanning
•
Normaliter worden twee of drie pedagogisch medewerkers, per dag op de groep
ingeroosterd. De beroepskrachten worden ondersteund door twee stagiaires. De
aanwezige stagiaires worden zo over de dagen verdeeld, dat er elke dag van 07:00 tot
19:00 ten minste één stagiaire aanwezig is, schoolvakanties en ziekte daargelaten.
•
De pedagogisch medewerkers starten niet op dezelfde tijd. Hierdoor kunnen er tot 09:00 en
na 17:00 minder leidsters werkzaam zijn op de groep. Gedurende de bewuste tijdvakken
worden de kinderen gehaald of gebracht waardoor er voortdurend ouders aanwezig zijn.
•
In vakantietijden (en bij bijzondere situaties), als er minder kinderen op de groep zijn, kan
het voorkomen dat er één pedagogisch medewerker op de groep staat. Bij het inroosteren
van de ondersteunende diensten zal hiermee rekening worden gehouden. Op kantoor zijn
o.a. twee werknemers actief die gecertificeerd zijn als pedagogisch medewerker. Op de
bewuste dagen zal het kantoorpersoneel frequent op de groep komen.
Gebouw
Op het moment dat een kind op een slaapkamer naar bed wordt gebracht en in bed ligt
gebruiken we een babyfoon, die op de groep of (daar) buiten door de andere pedagogisch
medewerker hoorbaar is. Deze staat gevoelig afgesteld.
Personeel
•
Binnen ons kinderdagverblijf maken we werk van een open en professioneel werkklimaat,
zodat de drempel om elkaar op bepaalde gedragingen aan te spreken zo laag mogelijk is.
Dit betekent ook, dat we op een thema-avond oefenen met het geven en ontvangen van
feedback. Ook bij functioneringsgesprekken komt het geven en ontvangen van feedback
als vast punt aan de orde.
•
Wij hanteren een strenge werving- en selectieprocedure, waarna de nieuwe medewerker
uitgebreid wordt ingewerkt op de groep. Tevens ontvangt de medewerker voor aanvang
een complete informatiemap waarin alle regels, richtlijnen en protocollen zijn beschreven.
•
Alle medewerkers en stagiaires die werkzaam zijn bij de Kindereijk zijn in het bezit van een
verklaring omtrent gedrag (VOG). Jaarlijks vindt er een screening plaats door een externe
partij.
Met vriendelijke groet,

De Kindereijk
Wil Looijen

