						

Pedagogisch beleid

Onze opvoedingsdoelen

• Bieden van emotionele veiligheid,
geborgenheid en vertrouwen
• Ontwikkelen van persoonlijke competenties: zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit
• Ontwikkelen van sociale competenties: communiceren,
samenwerken, helpen, ruzie oplossen en voorkomen
• Eigen maken van waarden, normen en cultuur.
Deze opvoedingsdoelen staan centraal in de hele dagopvang, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang.
Iedere leeftijd- en ontwikkelingsfase van kinderen
vraagt om andere accenten.

Onze visie

Jonge kinderen spelen, zo leren ze de wereld kennen.
Kinderen zijn nieuwsgierig en spelen uit zichzelf. Ze beleven er plezier aan en kunnen er eindeloos mee bezig zijn.
Vrij spel is een serieuze aangelegenheid waarbij kinderen
hun fysieke, emotionele, sociale en cognitieve vermogens
ontwikkelen. Door samen te spelen leren kinderen om
rekening te houden met de ander. Ze kunnen hun emoties tonen en verwerken. Vaak gebruiken kinderen rijke
taal. Als kinderen gevarieerd spelen, zowel klimmen, als
klauteren als bouwen, hun fantasie gebruiken en goed
nadenken over wat de ander bedoelt, ontwikkelen kinderen zelfvertrouwen. Dit is de basis is van een gezonde
ontwikkeling.

Dit kan ik!

Dit kan ik met begeleiding!

Dit is nog te moeilijk!

De pedagogische visie van de SKV is gebaseerd op de
theorie van Vygotski. Kinderen leren nieuwe vaardigheden in ‘de zone van naaste ontwikkeling’. De pedagogisch medewerkers creëren een omgeving waarin kinderen gevarieerd kunnen spelen. Door hen de juiste vragen
te stellen, de juiste materialen te geven en de juiste handelingen voor te doen, stimuleren zij de kinderen in hun
brede ontwikkeling.
We willen graag dat kinderen zelfvertrouwen
hebben, nieuwsgierig zijn en zich emotioneel
vrij voelen. Zo kunnen zij zich breed
ontwikkelen en specifieke
kennis en vaardigheden
opdoen.

Kinderen van 4 - 6 jaar
• Sociale rollen; goed en fout

Erbij horen,
talent ontwikkelen,
sport & spel, natuur &
techniek, koken & bakken,
Kinderen van 8 - 12 jaar
muziek & dans, computer & in• Vriendschappen
• Betrokkenheid en inspraak
ternet, spelletjes, hutten bouwen,
• Zelfstandigheid en
ravotten!
verantwoordelijkheid
Buiten spelen, ravotten, verstoppertje, spelen
Kinderen van 6 - 8 jaar
in een groep, onderzoeken, verzamelen, wedstrijd• Groepjes; rekening houden met
anderen
jes doen, dromen, meisjes en jongens
Vadertje en moedertje, prinses, schooltje spelen, piloot,
tekenen, cijfers en letters, puzzelen, politie en brandweer, de
bouwhoek, memory, spelletjes, de poppenhoek, samen spelen,
fantasie, rijmen, schminken
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