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Observeren en signaleren
Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en tempo. Kinderopvang Noach vindt het
belangrijk dat er goed naar kinderen wordt gekeken: Voelen zij zich veilig en lekker, hebben
ze plezier in de activiteit en krijgen ze voldoende uitdaging? Door goed te observeren krijgt
de mentor/pedagogische medewerker een duidelijk beeld van het kind en kan er worden
vastgesteld of het kind extra zorg/begeleiding nodig heeft. Ook kan in een kort gesprek met de
ouders worden gekeken of dat wat de mentor/pedagogische medewerker observeert ook in de
thuissituatie voorkomt. Indien een kind geen aansluiting zoekt bij andere kinderen, kan de
pedagogische medewerker het kind betrekken bij de groep en samen spelen stimuleren.
Ontwikkelingsachterstanden
Bij kinderen kunnen er problemen ontstaan. Wanneer de mentor/pedagogische medewerker
vermoedt dat er andere problemen zijn wordt dit met de locatieverantwoordelijke besproken.
Het kan gaan om ontwikkelingsachterstanden, gedragsproblemen, gezondheidsproblemen of
een problematische thuissituatie. Er kan gekozen worden voor een observatie door onze
orthopedagoog om de problemen in kaart te brengen. Dit zal vooraf besproken worden met de
ouders. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) helpt bij vragen over de ontwikkeling en
opvoeding van kinderen. Kinderopvang Noach kan terecht bij het CJG te Capelle aan den
IJssel voor opvoedkundige vragen of bij vragen over gedragsproblemen of signalen van
ontwikkelingsachterstanden. Gegevens van de kinderen worden zorgvuldig behandeld en niet
zonder toestemming van ouders afgegeven.
Gezondheidsproblemen
Op het moment dat een kind wordt aangemeld met een medische indicatie of wanneer een
reeds geplaatst kind medische handelingen nodig heeft dan moet er gehandeld worden
volgens het protocol Medische handelingen.
.
Problematische thuissituatie/opvoedsituatie
Wij volgen de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld bij duidelijke signalen van
kindermishandeling/verwaarlozing. Ook als signalen niet zo duidelijk zijn , maar wij wel een
“niet pluis” gevoel over de omgevingsfactoren hebben, zullen wij handelen volgens het
stappenplan van de Meldcode Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de
kinderopvang. Dit protocol is te downloaden via onze website.
Op deze wijze willen wij de ouders helpen bij het inschakelen van deskundige hulp. De
drempel is dan ook lager

Plaatsing
Het kan zijn dat voor of tijdens de plaatsing van een kind bekend wordt dat er zich één of
meerdere van bovengenoemde situaties voordoen. Er wordt dan per situatie bekeken worden
of plaatsing binnen ons kinderdagverblijf mogelijk is en/of blijft. Het is in beperkte mate
mogelijk om aanpassingen in de groep te doen. Op deze manier kan het kind op verantwoorde
wijze opgevangen blijven worden. Wel is dit alleen mogelijk wanneer
dit niet teveel extra belasting geeft voor de leiding en/of de andere kinderen op de groep. Er
zal ook een overweging gemaakt moeten worden of het wel voldoende is voor de
ontwikkeling van het kind om in onze kinderdagverblijf opgevangen te worden;
•
•

Voor sommige kinderen is kleinschalige opvang wenselijk.
De kinderen die deelnemen aan de opvang moeten wel kunnen (leren) functioneren in
een groep

Als ouders contact willen leggen met andere (gespecialiseerde) organisaties kunnen de
aandachtsfunctionaris voor de meldcode en de houder hierbij ondersteuning geven.

