Visie op de ontwikkeling van uw kind bij kinderopvang HINK
Als kinderopvang zijn we mede-opvoeder van de kinderen samen met de ouders en zeker gezien de
jonge leeftijd van de kinderen zijn we verantwoordelijk voor een veilig pedagogisch klimaat. Het
overleg en afstemming met ouders vinden wij erg belangrijk.
We bieden kinderen uitdaging in taal, fysieke/motorische ontwikkeling, creativiteit, socialisatie en we
laten hen bewust worden van normen en waarden. Dit betekent dat wij de kinderen iedere dag
activiteiten aanbieden om alle ontwikkelingsgebieden te stimuleren. Binnen De Kleine Wei werken
we samen met zorgcentrum De Lange Wei. Wanneer dit mogelijk is gaan we met de kinderen naar de
ouderen of nodigen de ouderen uit bij ons en hebben een aantal keer per jaar gezamenlijke
activiteiten.
We hebben iedere 6 weken een ander thema om de belevingswereld van de kinderen te
ondersteunen en te prikkelen. Tijdens de activiteiten die het thema ondersteunen streven we er naar
alle ontwikkelingsgebieden aan bod te laten komen.
We leren kinderen samenspelen en ook het delen van speelgoed en spullen. We leren kinderen op
hun beurt te wachten, maar ook voor zichzelf op te komen.

Uw kind volgen via My Chapp
Wij maken gebruik van een ouderapp, My Chapp genaamd. U kunt uw kind
volgen gedurende de dag, heeft hij/zij goed geslapen of gegeten en hoe laat?
De locaties geven een impressie van wat er in de dag aan activiteiten zijn
gedaan en we zullen ook regelmatig leuke foto’s maken, die alleen u kunt zien
van uw kind. Een beeld zegt vaak veel meer dan 1000 woorden.

Wij volgen uw kind via “Doen, praten, bewegen en rekenen”
Wij maken gebruik van het kind-volg-systeem Doen, praten, bewegen
en rekenen van de CED-groep. Om de 5 tot 6 maanden vult de mentor
van uw kind een observatielijst in over de ontwikkeling van uw kind.
Het is geen rapport of toets die we afnemen, maar we kijken waar uw
kind staat in zijn/haar ontwikkeling en zullen de activiteiten
aanbieden, die uw kind een stapje verder in de ontwikkeling kunnen
helpen.
Voorlezen doen we iedere dag en zijn altijd bezig met taal en
taalbegrip (“Zo praat ik”), maar ook de motorische (“Zo beweeg ik”)
en sociaal emotionele ontwikkeling (“Zo beweeg ik”) komt aan bod.
Als kinderen 2,5 jaar zijn kijken we ook naar de cognitieve
ontwikkeling en of kinderen verbanden kunnen leggen (“Zo reken ik”). Deze bevindingen zullen we
met u delen tijdens de jaarlijkse oudergesprekken.

