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Stamgroepen samenvoegen
Noach zorgt er altijd voor dat emotionele veiligheid aan kinderen wordt geboden (dit kunt u
ook lezen in de informatie over de pedagogische uitgangspunten). Dit betekent onder andere
dat elk kind is geplaatst in één vaste groep met de bijbehorende vaste pedagogisch
medewerkers.
In sommige situaties is het nodig om hierop een uitzondering te maken. Bijvoorbeeld in
situaties van een lagere bezetting op de groep kan er voor gekozen worden om (groepjes)
kinderen buiten hun vaste stamgroep samen te voegen. Bij de samenvoeging zijn vaste
pedagogisch medewerkers aanwezig en is de structuur van de dag gelijk, dus herkenbaar voor
kind.
Het samenvoegen van groepen kan structureel zijn op een specifieke dag van de week en in
vakantieperioden, of incidenteel tijdens studiedagen.
In geval van een structureel lagere bezetting kinderen op de groepen op een specifieke dag in
de week worden stamgroepen samengevoegd.
De twee stamgroepen worden op deze dag samengevoegd en vormen daarmee op papier één
stamgroep.
Andere redenen situaties waarbij de groepen worden samengevoegd:
Naast de veilige omgeving van de eigen stamgroep worden er ook zogenaamde
groepsoverstijgende activiteiten georganiseerd, activiteiten buiten de eigen groepsruimte en
de vaste samenstelling van de stamgroep om kinderen van de andere groep daaraan naar
behoefte kunnen deelnemen.
Deze activiteiten zijn afwisselend van inhoud en doelstelling. Dat betekent dat een activiteit
de ene keer speciaal gericht is op het ontwikkelingsniveau van een groepje kinderen en de
andere keer meer op de interesse/uitdaging/verdieping ten aanzien van een bepaald onderwerp
dat door de kinderen en/of pedagogisch medewerkers is aangegeven.
Voorbeelden:
- Bij groepsbezoeken van supermarkt, biblotheek, gym, dans, muziek enz.
- Bij het buitenspelen op de speelplaats of onder begeleiding naar speeltuin.
- Door het jaar heen zullen er extra activiteiten georganiseerd worden. Soms voor alle
kinderen, soms voor de kinderen vanaf 1 jaar, soms voor kinderen samen met hun
ouders. Dit zijn o.a. een sinterklaasfeest, Christelijke feestdagen (Kerst, Pasen,
Pinksteren), mama- en papadag, verjaardagen en een opa en oma week.
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Als er een uitstapje wordt gemaakt
In bovenstaande situaties wordt de maximale omvang van de stamgroep tijdelijk losgelaten.
Wel blijft het aantal kinderen per pedagogisch medewerker van kracht, toegepast op het totaal
aantal aanwezige kinderen. Bij uitstapjes wordt de beroepskracht-kind-ratio aangescherpt.
Ook tijdens vakantiedagen of dagen met een structureel lagere bezetting kunnen groepen
worden samengevoegd. Het samenvoegen kan structureel zijn op een specifieke dag van de
week met een structureel lagere bezetting in vakantieperioden. Hierbij volgen we altijd de
beroepskracht-kind-ratio uit de Wet Kinderopvang.
Door het samenvoegen van groepen kunnen we tevens voorkomen dat er een onbekende
pedagogisch medewerker op de groep wordt ingezet.
Uitgangspunten bij het samenvoegen van groepen zijn:
▪
▪
▪
▪
▪

Elk kind heeft een vaste stamgroep
Elk kind is gekoppeld aan maximaal drie pedagogisch medewerkers
Bij het samenvoegen van groepen wordt de leeftijdsopbouw en beroepskracht-kindratio gevolgd
Elk kind maakt naast zijn eigen stamgroep gebruik van de andere stamgroep
Ouders worden bij plaatsing geïnformeerd over de mogelijke samenwerking met de
tweede stamgroep.
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