
Locatiewijzer van SKSG Klavertje 3 Kinderdagverblijf (KDV) en 

Peuterspeelzaal (PSZ). 

 

• Aparte baby- en peutervleugel. 

• Duidelijke visie met een gevarieerd activiteitenaanbod. 

• Prachtige binnentuin, waar we dagelijks gebruik van maken. 

• Jongste peutergroep om de overstap van baby naar peutergroep makkelijker te 

maken. 

 
Inleiding 

Een positieve benadering staat bij SKSG Klavertje 3 voorop! Er is veel samenwerking tussen de 

groepen onderling, waardoor de kinderen bij alle leiding bekend zijn. We bieden kinderdagopvang 

en peuterspeelzaal in ons gezellige kinderdagverblijf met een prachtige binnentuin. Je kunt ons 

vinden in de Korrewegwijk, dichtbij het UMCG en het stadscentrum. 

 

Wij hebben een vast dagritme  

Een veilig en vertrouwd gevoel wordt opgeroepen door een vast dagritme. Er is een afwisseling 

van actie en rustmomenten. Het dagritme wordt bepaald door de behoefte die de kinderen 

hebben aan eten, slapen, actief te zijn en weer te ontspannen. Het spreekt voor zich dat we 

rekening houden met de individuele behoefte van kinderen, immers wij proberen zoveel mogelijk 

rekening te houden met de autonomie van het kind. Een dagritme biedt kinderen regelmaat en 

een vertrouwd gevoel. Een voorbeeld van een dagritme vindt u in onze algemene informatie. 

Voor de baby’s geldt in dit geval, dat wij ons -ongeveer tot 1 jaar- volledig aanpassen aan het 

ritme dat de baby thuis gewend is. Dit houdt ook in dat er voor moeders altijd plaats en tijd is om 

de baby borstvoeding te komen geven. Maar ook kan de thuis afgekolfde borstvoeding in een 

flesje worden meegeven. 

 

De groepen 

Ons kindercentrum kent de volgende (stam) groepen; 

Kleine Beer  0-1.5 a 2 jaar max 13 kinderen 

Dribbel   0-1.5 a 2 jaar max 13 kinderen 

Jip en Janneke  1.5 a 2 - 4 jaar max 13 kinderen bij 1.5-4 en max 16 kinderen bij 2-4 jr. 

Winnie de Poeh  1.5 a 2 - 4 jaar max 13 kinderen bij 1.5-4 en max 16 kinderen bij 2-4 jr. 

Dikkie Dik   1 tot 2.5 jaar max 12 kinderen 

 

Onze baby’s krijgen ten hoogste twee vaste pedagogisch medewerkers toegewezen. Wanneer er 

meer dan twee pedagogisch medewerkers nodig zijn op de groep zijn er drie vaste medewerkers. 

Per dag is er tenminste één van deze pedagogisch medewerkers het grootste gedeelte van de 

dag werkzaam in de stamgroep van het kind. Op de peutergroepen werken wij met drie vaste 

pedagogisch medewerkers, die met elkaar de diensten in de week delen. 

Bij afwezigheid van één van de 2 of 3 vaste medewerkers doen wij ons uiterste best te zorgen 

dat er voor de kinderen een bekende/vertrouwde medewerker aanwezig is. Bij ziekte, verlof of 

scholing vervangen de pedagogisch medewerkers van de groep elkaar of worden ze vervangen 

door een andere collega van de locatie. Mocht dat niet lukken dan werkt er een pedagogisch 

medewerker van de Flexpool van SKSG. 

 



 

De kinderen kunnen vanuit hun vaste groep uitwijken naar een andere groep om mee te doen 

aan spel of (knutsel-)activiteiten, zij kunnen hierbij altijd terug naar hun eigen groep als ze niet 

meer mee willen doen. Soms vangen wij kinderen gedurende een overeengekomen periode 

naast de eigen stamgroep ook op in één andere stamgroep. Voor de opvang in deze tweede 

stamgroep vragen wij altijd schriftelijke toestemming van de ouders. Dit wordt geregeld via het 

toestemmingformulier “Opvang in een 2e stamgroep”. 

Soms maken we uitstapjes, dit kan rondom de locatie zijn of bijvoorbeeld op een crèche uitje 

ergens verder weg. Bij uitstapjes rondom, gaan we met de bolderkar op pad of zorgen we dat de 

kinderen aan de hand meegaan. Bij crèche uitjes vragen we de ouders mee om te helpen zodat 

er voldoende mensen zijn om toezicht te houden. 

Het aantal medewerkers dat op de groep werkt, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun 

leeftijd. We werken volgens het wettelijk vastgestelde beroepskracht- kind ratio, hetgeen 

betekent dat één pedagogisch medewerker aanwezig is voor: 

3 kinderen van 0 tot 1 jaar  

5 kinderen van 1 tot 2 jaar 

8 kinderen van 2 tot 3 jaar 

8 kinderen van 3 tot 4 jaar 

 

Wij werken met het 4-ogenprincipe, hoe dit op het Klavertje 3 geregeld is staat in ons beleid 

Veiligheid en Gezondheid beschreven. 

 

Openingstijden Kindercentrum en drie uurs regeling 

We zijn geopend van 7.30 tot 18.00 uur. Ook bieden wij de mogelijkheid tot verlengde en 

flexibele opvang.  

De drie uurs regeling is van toepassing van 8.00 tot 9.00, 17.00 tot 18.00 en voor de 

babygroepen van 12.30 tot 13.30 uur, voor de peutergroepen van 13.30-14.00 uur 

(pauzetijden). Daar buiten om voldoen we aan de BKR norm (Beroepskracht Kind Ratio).  

 

Emmi Pikler en Startblokken 

Op het kinderdagverblijf werken wij op de babygroepen volgens de visie van Emmi Pikler (voor 

meer informatie zie paragraaf 3.1 in de algemene informatie). Daarnaast werken de 

peutergroepen met het VVE-programma Startblokken (voor meer informatie zie paragraaf 3.2 in 

de algemene informatie). 

 

Traktatiebeleid 

Wij bieden gezonde voeding aan. Ook tijdens het vieren van verjaardagen, geboorte, of feesten 

op de locatie willen we ons houden aan het voedingsbeleid. We vragen ouders dan ook om op 

gezonde traktaties te trakteren. Voor eventuele tips op dit gebied kunnen zij met de pedagogisch 

medewerker overleggen. 

 

Bereikbaarheid Locatie  

SKSG Klavertje 3 

J.C. Kapteynlaan 5 

9714 CN Groningen 

Telefoonnummer: 050 - 573 16 77 

Emailadres:  klavertje3@sksg.nl  

 

Manager Kindcentrum 

tel:050%20-%20573%2016%2077
mailto:klavertje3@sksg.nl


a.i. Carin Bos 

Werkdagen: maandag t/m donderdag  

Email: c.bos@sksg.nl 

Telefoon:06-49675765   

 

Contact Service Centrum 

SKSG klantadvies, Heresingel 10, 9711 ES Groningen050 – 317 13 90 

klantadvies@sksg.nl (Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur) 

www.sksg.nl 

mailto:c.bos@sksg.nl
http://www.sksg.nl/

