Vier-ogen-principe
Peuterspeelzaal de Toverkoffer vindt het belangrijk dat kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving
worden opgevangen. We brengen het principe van vier ogen, vier oren en transparantie op verschillende
manieren in praktijk. Vanaf juli 2013 moeten de kinderdagopvang (0 tot 4 jaar) aan de eisen, die gesteld
worden in dit principe, voldoen. De GGD controleert hierop.
Voorzorgsmaatregelen die vanaf 1 juli 2013 gelden worden door de Toverkoffer gehanteerd. Daar waar
nodig worden ze tijdens het werkoverleg weer aangescherpt.
•Een open aanspreekcultuur is één van de onderdelen van ons pedagogisch beleid. Hierin staat
beschreven hoe we omgaan met de kinderen. Mocht een collega zich daar niet aan houden, dan spreken
we elkaar daar op aan. Pedagogisch medewerkers geven elkaar feedback over de dingen die goed gaan,
maar ook over dingen die minder goed gaan. Dit maakt dat we kritisch naar elkaar blijven kijken.
•Nieuwe medewerkers mogen pas gaan werken op het moment dat hun VOG binnen is. Dit geldt ook
voor stagiaires.
•Op de groep zijn altijd 2 pedagogisch werkers aanwezig in de speelruimte. De ruimte heeft aan 2 zijden
veel ramen. Vanaf het speelplein van de basisschool en vanuit de gang van de basisschool is goed zicht
op de speelzaal. De hele ochtend door lopen leraren, leerlingen en ouders over het plein en door de gang
en kan er ieder moment iemand de speelzaal binnenlopen. Wanneer een leidster met de peuters naar
het toilet gaat op de gang, is de regel dat de deuren van de toiletten open blijven. Vanuit de
aangrenzende lokalen op de gang van de basisschool is er zicht op de toiletten als ook vanuit de
speelzaal zelf. Bij het verschonen van een peuter blijft ook de deur van de verschoonruimte open. De
achtergebleven collega in de peuterspeelzaal heeft ook zicht op de verschoonruimte door ramen en glas
in deur.
•Ons pedagogisch handelen staat op de agenda van ons werkoverleg. Zo blijft de manier waarop we
willen werken met kinderen steeds weer onder de aandacht.
•Op onze website is terug te vinden hoe we met de meldcode werken.
Gedurende de dag is de sociale controle op de medewerksters en peuters groot. Er zijn twee
pedagogisch werkers op de groep. Er zijn altijd meerdere volwassenen in het gebouw aanwezig (ouders,
leraren, leerlingen, OR). Aan het begin en einde, tijdens de breng- en haal momenten zijn er naast de
leidsters (ook veel) ouders aanwezig. De aanwezigheid van de leraren in de basisschool biedt een sociale
controle functie op de pedagogisch werkers van de Toverkoffer.
Ook de indeling of inrichting van de locatie speelt een belangrijke rol als het gaat om openheid en
transparantie. Er zijn veel ramen. Men kijkt en loopt makkelijk naar binnen.

