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Kinderdagverblijf de Zuidpool 

In dit plan staat alle locatie specifieke informatie voor de locatie KDV de zuidpool. Het is een 
aanvulling op het pedagogisch beleid 0-4 jaar en de praktische pedagogische informatie (beide te 
vinden op de website).  

Omschrijving van het gebouw en de omgeving 

De Zuidpool heeft meerdere bestemmingen. Het gebouw beschikt over 6 groepsruimtes, 5 daarvan 
worden gebruikt door de BSO en 1 voor het KDV. Alle ruimtes op één na grenzen aan de centrale hal. 
Iedere groep heeft een leuke naam die iets met de Zuidpool te maken hebben. De groep die niet aan 
de centrale hal grenst is het KDV. Het KDV is van binnen af te bereiken via een hal en heeft van 
buitenaf een eigen ingang. Er is parkeergelegenheid direct naast het gebouw of bij het naastgelegen 
winkelcentrum het Meerland. Dan is de Zuidpool lopend via een wandelpad en brug te bereiken. 

De Zuidpool heeft een grote buitenspeelplaats, gevestigd aan de achterzijde van de groep. Deze zijn 
voorzien van diverse speeltoestellen voor verschillende leeftijden. Rondom de speeltoestellen liggen 
rubberen tegels. De Zuidpool staat aan de rand van natuurpark de Driegang. Hier wordt ook gebruik 
van gemaakt om een wandeling te maken door het park. 

De zuidpool wordt ook wel gebruikt door stichtingwijkcentrum de Zuidpool, deze bieden verschillende 
activiteiten voor volwassenen, 50+ en 65+ ‘ers. Het pand beschikt over een invalidetoilet.  

Openingstijden 
De actuele openingstijden zijn per locatie te vinden op de website van Kinderopvang Purmerend: 
www.kinderopvangpurmerend.nl. 

Samenwerking met een andere locaties of de BSO 
KDV de Zuidpool werkt samen met de BSO. Verschillende thema’s en activiteiten delen we samen.   
De overdracht naar de BSO zal voor de kinderen ‘’warm’’ zijn omdat de kinderen al bekend zijn in het 
gebouw en bij de pedagogisch medewerker. 
 

Stamgroepen op de locatie 
De locatie biedt plaats aan 16 kinderen per dag.  
Ieder kind heeft een eigen stamgroep, een eigen groep met vaste pedagogisch medewerkers en een 
eigen vaste ruimte.  

 

 

Inzet van pedagogisch medewerkers 

In onderstaand schema is per groep aangegeven wanneer wij mogelijk afwijken van de wettelijke 
vastgestelde beroepskracht -kind ratio en op welke momenten dit niet gebeurt. Dat wil zeggen: er is te 
zien op welke momenten wij mogelijk minder beroepskrachten inzetten dan vereist is.  

Dag Maandag  Dinsdag Woensdag Donderdag  Vrijdag 

Wel afwijking 
mogelijk 

 8.00-8.45 

 12.30-14.00 

 16.45-17.30 

 8.00-8.45 

 12.30-14.00 

 16.45-17.30 

 8.00-8.45 

 12.30-14.00 

 16.45-17.30 

 8.00-8.45 

 12.30-14.00 

 16.45-17.30 

 8.00-8.45 

 12.30-14.00 

 16.45-17.30 

 

Naam groep Leeftijd Max aantal 
kinderen 

Aantal pm per 
dag 

de Zuidpool 0 t/m 4 16 3 

http://www.kinderopvangpurmerend.nl/
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Werkwijze van de stamgroep  
 
 

Start van 
de dag 
 

Puzzels of een spelletje worden op tafel gezet hoeken worden klaargemaakt. (Servies 
op tafel, poppen aangekleed in bed of aan tafel, auto’s op de garage, bak duplo klaar 
zetten etc.), misschien even kinderliedjes op de achtergrond aanzetten. 

07:00 Kinderen en ouders ontvangen, welkom heten en de kinderen op de groep vrij laten 
spelen. Overdracht met ouders wordt gedaan. Er wordt gevraagd hoe het met de 
kinderen gaat en of er nog bijzonderheden zijn voor de dag. 

09:20  
 

Eventueel opruimen, is niet altijd nodig. Samen met de kinderen toilet bezoeken en 
handen wassen.  

09:30  
 

Kinderen gaan aan tafel of in de kring. Liedjes passend bij het thema zingen, de dag 
doorspreken en of een boekje lezen. 

09:45  Fruit eten en water of lauwe thee drinken. 

10:00 
 

Toilet, handen wassen, verschonen. Start van activiteit of buitenspelen. 

10:45  Toiletbezoek, handen wassen. 

10:50 Spelen op de groep, kinderen observeren, in de hoeken begeleiden, interactief 
voorlezen in kleine groepjes.  

11:30 Eventueel opruimen met de kinderen. Toiletbezoek, verschonen en handen wassen. 

11:40  Samen met de kinderen de tafel dekken en daarna eten van warme maaltijd. Daarna 
samen afruimen. 

12:20 Toiletbezoek, verschonen. Kinderen gaan naar bed of rusten uit.  

13:30 Kinderen die wakker zijn, spelen vrij of doen een aangeboden activiteit. 

14.45 Toilet bezoek, handen wassen en evt. verschoning. 

14.55 Kinderen gaan aan tafel. Liedjes passend bij het thema zingen of een boekje lezen. Er 
wordt fruit/groenten gegeten en drinken water of lauwe thee. 

15.30 
 

Activiteiten in kleine groepjes, activiteit, knieboek in een klein groepje, klei, spelletje, 
puzzel, duplo, dieren etc. In hoeken of aan tafel. 

16.30 Toilet bezoek, verschonen en handenwassen 

16.40 Kinderen gaan aan tafel. De dag wordt besproken, Liedjes passend bij het thema zingen 
of een boekje lezen. Er wordt een cracker gegeten en drinken water of lauwe thee. 

17.00 De kinderen spelen vrij, worden opgehaald, nemen afscheid van de pedagogisch 
medewerkers en de overdracht naar de ouders wordt gedaan. 

18.30 afsluiten 

 
 
Verlaten van de stamgroep 
Kinderen verlaten de stamgroep alleen om buiten te spelen. We spelen onder begeleiding in kleine 
groepjes in de hal met de watertafels en constructiemateriaal.  
Kinderen gebruiken de speelzaal om in te gymmen. 
 

Uitstapjes 

Als wij uitstapjes maken is dat een wandeling door  het park, dan doen wij dit om de kinderen in 
aanraking te laten komen met de natuur en  omdat het gewoon leuk en spannend is voor de kinderen 
om buiten de Zuidpool te zijn. 

Ons team 
 
Wij hanteren een leidster/kind-ratio conform de BKR regeling. We hebben regelmatig stagiaires,             
die boventallig (dus als extra kracht) meedraaien op de groepen.  
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De Zuidpool is dagelijks geopend van 07.00 tot 18.30 uur. Elke basisgroep wordt begeleid door drie 
vaste pedagogisch medewerkers. De kinderen onder één jaar worden begeleid door twee vaste 
gezichten. Wij informeren ouders via ons Ouderportaal over welke pedagogisch medewerkers er op 
welke dagen en in welke groep werken. Voor de ingang van de groep hangt een bord met daarop de 
namen van de pedagogisch medewerkers. 

 
Onze oudercommissie 
 
De locatie heeft een oudercommissie. Wie er deelnemen in de oudercommissie is in te zien op 
centrale Informatie bord op de Zuidpool. 
 

Achterwachtregeling locatie Zuidpool 

Op de locatie Zuidpool wordt bij een calamiteit gebruik gemaakt van de achterwachtregeling. Het kan 
voorkomen dat er maar één medewerker aanwezig is en moet er een achterwachtregeling worden 
toegepast. Dit betekent dat in geval van calamiteiten een achterwacht beschikbaar is die binnen 
vijftien minuten aanwezig kan zijn op de opvanglocatie.  

Locatie Pierement is achterwacht voor de locatie Zuidpool. De achterwacht is telefonisch bereikbaar 
tijdens de opvangdagen.  

 Indien er geen tweede volwassene meer in het pand is, wordt in het geval van calamiteiten  
gebeld met locatie Pierement (0299- 423106). 

 Indien het Pierement niet bereikbaar is, wordt Brenda Oudejans, operationeel manager, 06-
27134477 gebeld. 

 Indien Brenda Oudejans niet aanwezig is kun je tussen 08.30-17.00 uur contact opnemen met 
het Centraal Bureau, 0299 461011. 

 Indien het voor 08.30 of na 17.00 uur is kan er contact opgenomen worden met een van de 
andere operationeel managers: de telefoonnummers en werkdagen van de managers zijn 
zichtbaar op het achterwachtschema in kantoor of op skop4you. 

 

 


