Waarom een opendeurenbeleid?
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Opendeurenbeleid is niet alleen het openen

medewerkers kunnen hun kwaliteiten bij de
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van deuren. Het is een bewuste keuze en

verschillende activiteiten tot uitdrukking laten
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Elk kind is weer anders

Voor meer informatie kunt u terecht bij de

Niet elk kind is op dezelfde tijd klaar voor een

pedagogisch medewerkers van de vestiging,
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bij de clustermanager of

van een vaste groep (de stamgroep) heel

de manager pedagogiek van Vlietkinderen,
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T 070 – 317 59 59.

met het vinden van hun weg in de ruimten en
gangen en om wijs te worden uit de vele
gezichten. Een opendeurenbeleid vraagt de
aandacht van de pedagogisch medewerkers
als het gaat om het wennen aan andere
ruimtes, begeleiding bij de keuzes aan
activiteiten, bij het spelen en het vormen van
groepjes.

Vlietkinderen vindt dat:
1. Het dagritme het opendeurenbeleid
moet toestaan.
2. Er

goede

onderlinge

afspraken

moeten zijn tussen de pedagogisch
medewerkers over de momenten dat
de deuren open staan.
3. Het team goed toezicht en overzicht
over alle kinderen moet houden.

