KINDEROPVANG
HET VLINDERTJE
DEEL 1: kwaliteitsbeleid
Pedagogisch beleid
Datum: 14/04/2020
Missie en visie

MISSIE
Het Vlindertje kijkt vol verwondering om zich heen.
Het Vlindertje biedt een warme en vertrouwde plek voor kinderen.
Het hele team zorgt voor een open, positief en waarderend klimaat.
Dit doen we in samenwerking met de ouders, het oudercomité, de buurt en verschillende
netwerken en organisaties.
Het Vlindertje biedt bovendien ondersteuning op maat van elk kind en elk gezin.
Dit steeds met oog voor uitdaging en krachten.

VISIE
Groepsopvang Het Vlindertje wil kwalitatieve opvang bieden aan kinderen van 0-12 jaar,
waarbij het kind steeds centraal staat.
“ Je eigen ik”
Het Vlindertje gaat ervanuit dat iedereen uniek is, elk kind krijgt het gevoel dat hij/zij er mag
zijn en heeft zijn eigen talenten. We kijken niet naar wat kinderen nog niet kunnen, maar
naar wat ze allemaal wel kunnen.
We vertrekken vanuit een positieve kijk op elk kind, ieder gezin. Samen met de kinderen
bekijken we hoe ze stap voor stap zelfstandig kunnen worden en hun eigen identieit kunnen
ontwikkelen.
“Geboren om sociaal te zijn .”
Kinderen drukken zich niet alleen uit door woorden, maar ook door te wijzen, ergens heen
te kruipen, te tekenen, te spelen,… Het Vlindertje tracht de kinderen zo goed mogelijk te
begrijpen en hier verder op in te gaan.
In het Vlindertje leren we hoe kinderen met elkaar kunnen omgaan. Kinderen leren samen te
delen, spelen en ontdekken. Maar ook belangrijke factoren zoals voor zichzelf opkomen en
vriendjes maken liggen hier aan de basis.

“De ruimte”
Het Vlindertje geeft kinderen ruimte.
De ruimte om plezier te maken.
De ruimte om al doende te leren.
De ruimte om op ontdekking te gaan.
De ruimte om te genieten van de natuur.
De ruimte om zelf keuzes te maken.
De ruimte om grenzen te verleggen.
De ruimte om gezonde voeding te leren kennen.
De ruimte om te bewegen.

Het Vlindertje geeft ouders ruimte.
De ruimte om kennis te maken met het kinderdagverblijf.
De ruimte om vertrouwd te worden met Het Vlindertje.
De ruimte om samen te werken aan het ecologische aspect.
De ruimte om feedback te geven.

“Natuurbeleving”

Uit scandinavische onderzoeken is gebleken dat natuurbeleving bijdraagt aan de
ontwikkeling van alle ontwikkelingsgebieden.

‘Groen’ staat in het Vlindertje synoniem voor natuurbeleving in de breedste zin van het
woord. Bij voorkeur buiten, maar het kan ook natuurbeleving binnen zijn.
Bij onze activiteiten komen alle zintuigen aan bod (zien, horen, ruiken, proeven en voelen)
en zorgen wij ervoor dat natuurervaringen voor kinderen (meer) betekenis krijgen.
Veranderingen in de natuur, verschillen en overeenkomsten komen hier aan bod.
Jonge kinderen tonen hun plezier in de buitenomgeving. De wind langs hun gezicht, het gras
dat ze voelen, het kriebelen van lieveheersbeestjes, de warmte van de zon,.. De aandacht
gaat naar het bewegen van boomtakken, vogels, gekleurde bloemen. Kortom in het
Vlindertje ervaren we de natuur als aangenaam en leerrijk.

