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Algemene zaken 

Pedagogisch beleidsplan 

In het pedagogisch beleidsplan kunt u lezen wat Kids2Ellens te bieden heeft. Hoe wij met uw 
kinderen omgaan en hoe wij werken. Het pedagogisch beleidsplan is op beide locaties aanwezig en 
kunt u ook via de website downloaden. 
  
Kids2Ellens heeft een groepskracht op 10 kinderen.  
Dit betekent dat er een gediplomeerde kracht is op 10 kinderen op de naschoolse opvang.  

Bij 20 kinderen staan er 2 gediplomeerde krachten en bij 30 kinderen 3 gediplomeerde krachten. 
Boven de 20 kinderen maken we basis groepen:  
Een groep met kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 6 jaar en een groep met kinderen in de 

leeftijd van 7 tot en met 12 jaar.  
 
De beroepskrachten moeten in het bezit zijn van een SPW-diploma of een aanverwante opleiding. 

Ook heeft elke beroepskracht een verklaring omtrent gedrag. 

Kids2Ellens Risico en inventarisatie 

Kids2Ellens is in het bezit van een Risico en Inventarisatie en Gezondheid lijst.  
Wij zijn dit verplicht volgens de wet van de kinderopvang.  
Elk jaar wordt dit gecontroleerd door de GGD en natuurlijk door onszelf. Wij bekijken nauwkeurig 
wat een “risico” zou kunnen zijn op de werkplek en maken daarvoor een oplossingen lijst.  
Dit wordt uitvoerig bestudeerd door de controleur van de GGD.  
Kids2Ellens registreert dit op formulieren en bekijkt uitvoerig wat er verbeterd kan worden. 

Natuurlijk zorgen wij ervoor dat het ook werkelijk uitgevoerd wordt.  

Kids2Ellens heeft op beide locaties een RIE (risico en inventarisatie verslag,  
een gezondheidsverslag en oplossingen lijst).  
Ouders en leidsters van de naschoolse opvang kunnen deze lijsten inzien.  
Deze lijsten kunt u niet mee naar huis nemen. 

Kids2Ellens jaarverslag klachten en veiligheidsverslag 

Kids2Ellens is verplicht om jaarlijks een verslag te maken over de klachten.  
Elk jaar wordt dit met het team geëvalueerd. Samen bespreken we de klachten, zonder naam en 

toenaam. Samen, met het team, zorgen we ervoor dat de ouders/kinderen tevreden zijn over ons. 
Dit verslag is inzichtelijk op de locatie. U kunt het niet mee naar huis nemen.  
 
Kids2Ellens is verplicht om jaarlijks een verslag te maken over de veiligheid.  

Elk jaar wordt dit besproken met het team en de aanpassingen worden doorgevoerd.  
Dit verslag is inzichtelijk op de locatie en u kunt het niet mee naar huis nemen. 

Inspectie rapport Kids2Ellens 

Kids2Ellens is in het bezit van een inspectie rapport van de GGD.  
Elk jaar komt de inspecteur van de GGD bij ons op controle. Aan de hand van de controle stelt de 
GGD een rapport op.  
Deze rapport inzichtelijk op beide locaties. U kunt het niet mee naar huis nemen.  
Ook kunt u het inspectie rapport via de website bekijken. 
 
 

 
 
 

  

http://www.sintbavoschool.nl/
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Voertaal 

Bij Kids2Ellens is de voertaal Nederlands.  
Wij verwachtte van onze leidsters dat ze goed en verstaanbaar Nederlands praten naar de kinderen 
en collega’s.  
Als er kinderen zijn met een andere taal dan Nederlands, zullen de beroepskrachten, in overleg 
met de ouders/verzorgers, Nederlands spreken tegen uw kind. 

Stagiaires 

Kids2Ellens heeft een reglement wat betreft stagiaires.  

Dit is een reglement hoe Kids2Ellens stagiaires selecteert en wat een stagiaire zoal mag doen 

binnen Kids2Ellens. Hierin staan ook de eisen waar een stagiaire aan moet voldoen en wat 
Kids2Ellens belangrijk vindt.  
Dit reglement is ook aanwezig op beide locaties en u kunt het lezen op onze website. 

 


