Beleid & Kwaliteit
Pedagogisch beleid
Het doel van de Tussenschoolse Opvang is om een veilige en leuke opvang te bieden in de
lunchpauze van de basisschool. Mini Stek vindt het belangrijk dat er voldoende rust is om te lunchen
en dat de kinderen naar buiten gaan. Mini Stek probeert zoveel mogelijk om de TSO een eigen
karakter te geven, zodat de opvang als vrije tijd voelt voor de kinderen.
Er zijn veel kinderen die gebruik maken van de TSO. Waar dat mogelijk is gaan de groepen 7 en 8
naar een sportzaal of een veldje in de buurt. Daarmee wordt er meer rust gecreëerd voor de andere
kinderen en is er voor de groepen 7 en 8 extra uitdaging.

Positief opvoeden
Mini Stek hanteert de methode ‘Positief opvoeden’. Het uitgangspunt hiervan is dat in de
communicatie met kinderen geen oordeel gegeven wordt. Er wordt geluisterd naar het kind. Bij
‘Positief opvoeden’ wordt de focus gelegd op wat mogelijk is. De positieve kanten van situaties
worden belicht.
TSO medewerkers leggen een situatie uit aan het kind. Zo wordt er uitgelegd wat de reden is achter
een afspraak of een regel tijdens de TSO.
De grenzen zijn duidelijk bij de kinderen.
Uitgangspunt in de omgang met de kinderen is de interactie- of communicatiecirkel.

Huisregels
Om te zorgen dat ieder kind zich veilig voelt, rustig kan lunchen en met plezier kan spelen hebben we
huisregels opgesteld.
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Iedereen gaat met respect met elkaar om. Er wordt naar elkaar geluisterd.
Als er negatieve incidenten plaatsvinden, zoals pesten of elkaar bezeren, gaat de leiding samen
met de betrokken kinderen actief op zoek naar een passende oplossing. De grenzen van negatief
gedrag zijn bekend bij de kinderen en medewerkers.
Samenspel wordt gestimuleerd.
De kinderen worden gewezen op de consequenties van fysiek spel.
Het spelmateriaal wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is.
Speelgoed blijft in de ruimte waar het hoort.
Meubels worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn.
Kinderen mogen alleen met toestemming van het plein af.
Binnen wordt er gelopen, buiten mag er gerend worden.
Bij koud weer nemen alle kinderen de jassen mee naar buiten. De kinderen mogen zelf bepalen
wanneer hun jas aan of uit gaat. De groepsleiding wijst de kinderen er op dat de kinderen hun jas
weer aan kunnen doen als ze het koud krijgen.

Algemene voorwaarden
Voor zover van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van Mini Stek Kinderopvang van
toepassing.

	
  

