
 
 

 

Locatiewijzer van SKSG Regenboog Kinderdagverblijf (KDV) en 

Peuterspeelzaal (PSZ).  
 

Inleiding  

 

SKSG Regenboog  is gevestigd in de Vensterschool in de wijk Selwerd. Bij SKSG Regenboog bieden wij 

opvang aan voor kinderen van 0 – 13 jaar. 

De KDV groepen zijn gesitueerd aan een binnenplein, dat samen met basisschool de Pendinghe, ingericht 

is met ontwikkeling stimulerende speelhoeken. 

Het lokaal voor de buitenschoolse opvang bevindt zich in het schoolgebouw van de Pendinghe. 

 

Wij hechten aan een laagdrempelig contact met ouders om goed bij de belevingswereld van het kind aan te 

kunnen sluiten. Vandaar wij tijdens de wenperiode veel tijd nemen om kennis te maken met de ouders en 

het kind. Voor ons is het belangrijk om dagelijks een goed gesprek te hebben tijdens het  brengen en halen. 

Zo kunnen wij aansluiten bij de thuissituatie en weten ouders wat het kind in de groep beleefd heeft. 

 

Bij SKSG Regenboog komen kinderen uit veel verschillende culturen bij elkaar en wij ervaren deze 

diversiteit als verrijking van het kindercentrum. Feesten en vieringen uit de verschillende culturen zullen 

door het jaar heen aan bod komen. Graag betrekken wij de ouders bij deze vieringen. 

 

Wij spelen dagelijks buiten in de beschutte en omheinde tuin, waar de kinderen vrij kunnen spelen met 

uitdagend buitenspeelgoed. Ook bieden wij bewegingspellen aan in de gezamenlijke binnenruimte om de 

kinderen voldoende ruimte te bieden. De kinderen kunnen bij SKSG Regenboog volop hun energie kwijt. 

 

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.  

 

Ons dagritme ziet er als volgt uit:  

Rond 9.30 uur gaan we met de kinderen fruit of een cracker eten en (vruchten)thee of water drinken. Tot 

de broodmaaltijd is er tijd voor allerlei activiteiten, zoals verschillende ontwikkelingsgerichte activiteiten van 

Startblokken of Piramide en het vrije spel.  

Rond 11.30 uur eten we met de kinderen een broodmaaltijd en krijgen de kinderen (karne)melk. Na de 

lunch gaan de meeste kinderen een dutje doen. Uiteraard gaan kinderen, die eerder willen slapen, eerder 

naar bed. Ook dit wordt afgestemd op de individuele behoefte van het kind. Voor de kinderen die wakker 

blijven, is er tijd voor allerlei activiteiten en het vrije spel.  

Rond 15.00 à 15.30 uur krijgen de kinderen weer iets te drinken en te eten. Daarna is er weer tijd voor 

allerlei activiteiten, zoals verschillende ontwikkelingsgerichte activiteiten van Startblokken of Piramide of 

het vrije spel.  

Rond 17.00 uur krijgen de kinderen eventueel nog iets te eten en te drinken aangeboden.  

 

Een dagritme biedt kinderen regelmaat en een vertrouwd gevoel. Ook leren ze op deze manier "wat tijd is". 

De kinderen ervaren bijvoorbeeld dat zij, na het broodje eten of na een versnapering aan het eind van de 
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middag, weer worden opgehaald. Tevens zien we deze vaste momenten als een rustmoment voor de 

kinderen. Even bijkletsen met elkaar, maar ook leren naar elkaar te luisteren en op elkaar te wachten. Het 

is zeer wenselijk dat deze momenten niet verstoord worden.  
Voor de baby’s geldt in dit geval, dat wij ons -ongeveer tot 1 jaar- zo veel mogelijk 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.  

 

Verschonen van luiers;  

Bij kinderen die een luier dragen wordt regelmatig gecontroleerd of ze aan een verschoning toe zijn. Dit 

gebeurd op vaste tijden maar ook tussendoor. Als een kind vieze kleren heeft door bijvoorbeeld een 

"ongelukje" wordt het kind natuurlijk direct verschoond. We vragen ouders daarom reservekleding voor hun 

kind mee te nemen. In geval van nood hebben we op het kindercentrum altijd wat kleding op voorraad.  

 

De groepen 

 

Ons kindercentrum kent de volgende (stam) groepen; 

• Sterren 0-2 jaar  max. 12 kinderen 

• Wolken 1-4 jaar  max. 16 kinderen 

• Zonnen 2-4 jaar  max. 16 kinderen  

 

Vertrouwde vaste beroepskrachten en vervanging bij afwezigheid 

 

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.  

 

Wij werken kindercentrum-breed en vangen de kinderen in maximaal twee stamgroepen op 

 

Kinderen zijn nieuwsgierig en ondernemend en willen soms graag op een andere stamgroep spelen. Op 

sommige momenten van de dag kunnen de deuren van sommige groepen "letterlijk" openstaan en kunnen 

de kinderen die dat leuk vinden een tijdje op een andere groep spelen. Sommige peuters vragen of ze op 

een andere groep mogen spelen, bijvoorbeeld omdat er een vriendje op deze groep zit, er ander speelgoed 

is of er een spannende activiteit plaatsvindt. De kinderen kunnen, wanneer zij dit aangeven, altijd weer 

terug naar hun eigen groep. Soms verlaten kinderen de groep in verband met kindercentrum-brede 

activiteiten. Ook bij bovenstaande activiteiten houden wij ons aan de wettelijk regels met betrekking tot  

beroepskracht-kind ratio zoals beschreven in onze algemene informatie voor ouders paragraaf 4.12 

 

Wanneer ouders structureel of incidenteel een ander dagdeel willen afnemen, kan het voorkomen dat er op 

dat moment op de vaste stamgroep van het kind geen plaats is, maar wel op een andere stamgroep. Wij 

hebben toestemming van de ouders nodig voor de opvang in een 2e  stamgroep. Dit wordt geregeld via het 

toestemmingformulier "Opvang in een 2e stamgroep". Kinderen maken gedurende een week ten hoogste 

gebruik van twee stamgroepen. 

Op rustige dagen kan het zijn dat wij groepen samenvoegen tot 1 stamgroep. 
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We houden ons aan de wettelijk regels m.b.t. beroepskracht-kind ratio  

 

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  

 

Drie uursregeling 

 

Het beroepskracht-kind ratio bepaalt aan de hand van de leeftijd en het aantal kinderen op de groep 

hoeveel pedagogisch medewerkers nodig zijn. Bij opvang van meer dan 10 uur per dag mag er maximaal 3 

uur worden afgeweken van het beroepskracht-kind ratio. De afwijkende uren voor de locatie zijn als volgt: 

Tussen 08:00 uur en 09:00 uur  (alle groepen)               

Tussen 12:30 uur en 13:30 uur  (Sterren en Zonnen) 

Tussen 13:00 uur en 14:00 uur  (Wolken)  

Tussen 17:00 uur en 18:00 uur  (alle groepen) 

Dit betekent dat buiten deze tijden niet wordt afgeweken van de beroepskracht-kind ratio. 

 

Mentorschap 

 

Elk kind heeft een eigen mentor. Eén van de pedagogisch medewerkers van de groep is voor de ouders 

aanspreekpersoon wat betreft de ontwikkeling van het kind en bijzonderheden omtrent het kind. De mentor 

voert de observaties uit en houdt de oudergesprekken van zijn mentorkinderen. Ouders horen tijdens het 

kennismakingsgesprek wie de mentor van hun kind is. Ook is in het ouderportaal voor ouders altijd 

inzichtelijk, wie de mentor is. 

 

Emmi Pikler en Piramide 

 

Onze medewerkers zijn ervaren en zeer betrokken bij de ontwikkeling van de kinderen. Als team hebben wij 

ons verdiept in de werkwijze van Emmi Pikler (www.pikler.nl) en de VVE methode Piramide. Beide methodes 

gaan uit van een kind dat van nature krachtig en creatief is. Als volwassenen bieden wij de kinderen 

liefdevolle aandacht en materiaal, om de wereld te ervaren en te ontdekken.  

Bij SKSG Regenboog werken wij met Piramide. Een VVE programma (voor- en vroegschoolse educatie). Dit 

ontwikkelingsprogramma zorgt voor een uitstekende pedagogische kwaliteit, en helpt ons als pedagogisch 

medewerkers om kinderen in hun ontwikkeling optimaal te ondersteunen. We werken met thema’s die in 

ongeveer vier weken worden opgebouwd. Van oriënteren naar verdiepen.  

Ook de basisschool (de Pendinghe) werkt met dezelfde thema’s. Wij bewerkstelligen op deze manier een 

doorgaande lijn tussen voor- en vroegschools. Als een kind met vier jaar naar de basisschool gaat, 

verzorgen wij een goede overdracht naar de nieuwe leerkracht op school. Ouders zijn bij deze overdracht 

nauw betrokken.  

Daarnaast krijgen de pedagogisch medewerkers van de peutergroepen extra tijd om met de kinderen VVE 

activiteiten uit te voeren. Dit gaat regelmatig ook samen met de jongste kleuters van OBS Pendinghe. 

Hierdoor lopen kinderopvang en de start op de basisschool vloeiend in elkaar over en is het kind met vier 

jaar al goed bekend en gewend op de basisschool.  
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Openingstijden Kindercentrum 

 

Maandag t/m vrijdag van 7:30 tot 18:00  uur. 

Verlengde opvang van 7:00 – 7:30 uur en 18:00 – 18:30 uur.  

SKSG Regenboog biedt tevens flexibele opvang. 

 

Algemene informatie  

 

Op www.sksg.nl kunt u veel informatie vinden over de kinderopvang die SKSG biedt. U 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/ 

 

 

Bereikbaarheid Locatie 

SKSG | Regenboog  

Eikenlaan 288/3 

9741 EW Groningen 

Telefoonnummer: 050-5792466 

 Email: regenboog@sksg.nl 
 

Manager Kindercentrum 

Anja Schlüter 

Telefoonnummer: 06-49494284 

E-mail: a.schluter@sksg.nl 

werkdagen: maandag t/m donderdag 

 
SKSG Service Centrum 

SKSG Klantadvies 

Heresingel 10 

9711 ES Groningen 

Telefoonnummer: 050-3171390 (Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur) 
Email: klantadvies@sksg.nl  
www.sksg.nl 
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