
Locatiewijzer Mirakel 
Deze locatiewijzer is een locatie gebonden aanvulling op onze Algemene 

informatie voor KDV en PSZ ouders zie links onder aan de locatiewijzer.                                           

➢ Kleinschalig 

➢ Zorgzaam 

➢ Kind- en oudergericht 

 

De locatie 

Door de kleinschaligheid en een betrokken en enthousiast team, 

zorgen we voor een huiselijke sfeer op Mirakel. Wij vinden het 

belangrijk dat kinderen zich bij ons net zo geborgen en veilig voelen 

als thuis. We staan open voor inbreng van kinderen en ouders. Ook 

de deuren tussen de groepen staan soms letterlijk open. Zo kunnen 

kinderen vrijuit van de ene naar de andere groep lopen of kruipen. 

Dat biedt extra speelruimte en uitdaging. We spelen elke dag 

buiten in onze mooie overzichtelijke tuin. Alle groepen hebben een 

deur naar buiten. Door de collegialiteit en de flexibele houding van 

de collega's heerst er een prettige werksfeer op Mirakel. We 

kennen alle kinderen en ouders en alle ouders en kinderen kennen 

ons. Via het digitale ouderportaal worden regelmatig foto’s 

gestuurd zodat ouders hun kinderen kunnen volgen. 

SKSG Mirakel is samen met BSO Barabas en de Jonge 

Onderzoekers Groningen (JOG) gevestigd in het prachtige pand aan 

de Dirk Huizingastraat. Mirakel beschikt over een eigen afgesloten vleugel in het pand. Het UMCG bevindt 

zich op een steenworp afstand. We bieden kinderopvang en peuterspeelzaal. 

De groepen 

Op Mirakel hebben we drie groepen, een babygroep en twee babygroepen.  
Vuurvliegjes       0-1,5 jaar maximaal 10 kinderen 

Elfjes                  1-4 jaar maximaal 9 kinderen 

Kabouters           1,5-4 jaar maximaal 16 kinderen 

Alle kinderen zitten in een eigen stamgroep waaraan twee tot vier vaste pedagogisch medewerkers 

verbonden zijn. Zij werken volgens een basisrooster op de groep. Bij ziekte, verlof of scholing vervangen ze 

elkaar of worden ze vervangen door een collega van Mirakel. Mocht dat niet lukken dan werkt er iemand 

van de Flexpool van SKSG. Voor 0-jarigen werken we afhankelijk van de grootte van de groep met twee of 

drie pedagogisch medewerkers waarvan altijd iemand aanwezig is, met uitzondering van vakantie, scholing 

en ziekte. De derde of vierde pedagogisch medewerker vervangt dan de collega.  

Als we activiteiten buiten Mirakel organiseren vragen we ouders toestemming en gaan er altijd pedagogisch 

medewerkers mee om het te begeleiden. Aan het begin van de dag beginnen we gezamenlijk, afhankelijk van 

hoeveel kinderen er komen gaan de kinderen tussen half 9 en 9 uur naar de eigen groep. 

 

Flexibiliteit  

Mirakel biedt veel flexibiliteit. Via ons digitale ouderportaal heb je de mogelijkheid om dagen te ruilen of 

een tegoed aan uren op te bouwen die je kosteloos om kunt zetten naar een aanvraag voor extra opvang. 

Daarnaast biedt Mirakel flexibele opvang. Je ontvangt aan het begin van het jaar je urensaldo en wij bieden 

gegarandeerd opvang op dagen die je wenst, mits je ze voor de 15e  van de maand ervoor hebt doorgeven.  

Mirakel is alle dagen geopend van 7:30 tot 18 uur.  

Pikler en Startblokken  

Ontwikkelen in je eigen tempo, vrije beweging, vrij spel en een 

respectvolle verzorging zijn de sleutelwoorden van Emmi Pikler 

waardoor wij ons op Mirakel laten inspireren.   

Bij de peuters staat spelend leren centraal. We werken met 

Startblokken, een educatief programma waarin we vanuit thema’s 

die aansluiten bij de belevingswereld van de peuter, alle 

ontwikkelingsgebieden aan bod laten komen. We hebben een rijk 

aanbod aan speelleer materiaal en activiteiten. 

 

 

 



 

Vier-ogen-principe  

Op het kinderdagverblijf werken we volgens het vier-ogen-principe. Dat betekent dat we ervoor zorgen dat je 

altijd gezien of gehoord kunt worden door een andere volwassene. Op Mirakel grenzen de groepen aan 

elkaar en zijn de deuren tussen de groepen voorzien van ramen. Je kunt elkaar zien en horen. De 

slaapkamers bevinden zich op de groep en de deuren zijn voorzien van een raam. Pedagogisch 

medewerkers zijn nooit alleen in het gebouw.  

Drie-uurs regeling 

Op een dag mag je drie uur afwijken van de beroepskracht-kindratio. 

Deze regelt hoeveel pedagogisch medewerkers op het aantal 

kinderen aanwezig moet zijn, Op Mirakel kunnen we op de volgende 

tijden afwijken: 

Van 8.15 tot 9:00 uur                0,75 uur                                

Van 13:00 tot 14.30 uur            1,5 uur (pauze tijden) 

Van 17:00 tot 17.45 uur            0,75 uur 

Het betekent dat wij tussen 9-13 uur en tussen 14.30-17 uur bij een 

meer dan halfvolle groep altijd 2 pedagogisch medewerkers inzetten. 

Voor 8.15 uur en na 17.45 uur laat de bezetting toe dat er iemand 

alleen werkt op de groep. 

Traktatiebeleid 

Het vieren van een verjaardag of afscheid is voor kinderen een belangrijke gebeurtenis. We besteden hier 

uitgebreid aandacht aan door een aankondiging op de deur te hangen, de groep te versieren en er wordt 

natuurlijk gezongen. Als het kind wil, mag het een feesthoed op en op de stoel staan. De peuters mogen 

een cadeautje grabbelen en de kleinsten krijgen een cadeautje. 

In het kader van gezond en verantwoorde voeding bij SKSG mogen kinderen alleen gezonde traktaties 

meenemen die bestaan uit fruit, groente, soepstengel, rijstwafel of rozijntjes. U kunt de pedagogisch 

medewerkers op de groepen vragen om ideeën. Mocht u er niet uitkomen, dan kan de groep ook zorgen 

voor een gezonde traktatie. Geef dit dan op tijd aan, zodat we ervoor kunnen zorgen dat er een traktatie 

klaarligt op de dag van het feestje. Een klein cadeautje om uit te delen mag natuurlijk ook. 

 

Oudercommissie 

Mirakel heeft een oudercommissie. De oudercommissie behartigt de belangen met betrekking tot de 

opvang van de kinderen en vertegenwoordigt hierin de ouders en verzorgers. Voor contact kun je ze mailen:  

oc.mirakel@sksg.nl. Ben je geïnteresseerd in een vrijwillige functie binnen de oudercommissie, dan kun je 

dit ook laten weten via dit e-mailadres. 

Contact  

SKSG Mirakel 

Dirk Huizingastraat 13 
9713 GL  Groningen 
telefoon: 050-3111276 

e-mailadres: mirakel@sksg.nl 

website: www.sksg.nl/sksg-mirakel 

 

 

De groepen hebben een eigen telefoonnummer 

Vuurvliegjes:   050-3114652 

Elfjes:    050-3114837 

Kabouters:   050-3137169 

 

Wilma Glastra is de manager Kindcentrum van de SKSG-locaties in de Oosterparkwijk. Zij werkt op 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. U kunt haar telefonisch bereiken op: 06-13609145. Mailen is 

mogelijk op e-mailadres: w.glastra@sksg.nl 
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Contact Service Centrum 
Voor informatie over opvangmogelijkheden, kosten van de opvang en contractwijzigingen kunt u contact 

opnemen met onze klantenservice. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. 

 
Bezoekadres: 

Heresingel 10 

9711 ES Groningen  

Telefoon:  050 – 317 13 90    

E-mailadres  klantenadvies@sksg.nl 

 

Algemene informatie 

Op www.sksg.nl kun je veel informatie vinden over de kinderopvang die 

SKSG biedt. Je vindt er bijvoorbeeld algemene informatie, ons 

pedagogisch beleid, informatie over onze ouderapp, de 

klachtenregeling en nog veel meer. 

https://sksg.nl/over-sksg/downloads-links/ 

https://sksg.nl/hoe-werken-wij/ 

https://sksg.nl/contact/ 

https://sksg.nl/contact/klachtenprocedure/ 
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