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Voorwoord 
 

Dit is het pedagogisch beleidsplan van Zeevonk.  

Waldorfschool Zeevonk1 vormt samen met BSO Het Zeehuis één Nederlandstalig pedagogisch 
centrum. Nu het basisonderwijs draait en Het Zeehuis vorm krijgt zullen we ons ook oriënteren op 
voortgezet onderwijs en peutergroepen. Op deze manier ontstaat er in de toekomst één 
doorlopende leerlijn voor kinderen van 2 tot 21 jaar waar Zeevonk werkt volgens één visie en beleid, 
onder één team, en bij voorkeur op één locatie.  

Waldorfschool Zeevonk is ontstaan vanuit een diepe, liefdevolle wens om onze kinderen 
gezondmakend onderwijs te bieden en hen hiermee een basis te geven om op te groeien tot vrije 
mensen, vol vertrouwen en levenslust. 

De school vindt nu onderdak in het Elisabeth Vreedehuis maar maakt een sterke groei door waardoor 
het zoeken naar nieuwe locatie een must is. 

Vanwege het ruimtegebrek bestaat BSO Het Zeehuis nu enkel en alleen uit buitengroepen welke 
gebruik maken van Het Vreedehuis als schuillocatie. In de nabije toekomst hopen we op een nieuwe 
locatie voldoende binnenruimte te hebben zodat er ook binnengroepen kunnen zijn.  

Het pedagogisch beleidsplan vormt de basis van waaruit we met elkaar de pedagogische aanpak 
levend houden. Er wordt vanuit de praktijk steeds opnieuw vorm en inhoud gegeven aan de 
pedagogische uitgangspunten om zo oog te houden voor wat kinderen en pedagogisch medewerkers 
nodig hebben. Ook wordt in dit plan de kwaliteitszorg en het personeelsbeleid beschreven.  

Het plan wordt gedeeld met ouders, nieuwe medewerkers, onderwijsinspectie, GGD-inspectie.  

Naast dit plan verwijzen we graag naar onze schoolgids waarin praktische zaken beschreven staan die 
relevant zijn voor alle ouders en leerlingen die naar Zeevonk komen.  

Team Zeevonk 

Mei 2022 

  

 
1 https://waldorfschoolzeevonk.nl 
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Pedagogische Visie 
Bouwen Creëren en Verbinden 
Willen wij de kinderen helpen in hun ontwikkeling tot wereldburger, willen wij hen helpen om hun 
plek in te nemen in een grotere gemeenschap, in de maatschappij, dan zullen wij dit ten eerste 
moeten voorleven. 

Als leerkrachten/ pedagogisch medewerkers werken wij met zelfbestuur. Wij hebben ervoor gekozen 
om ons met elkaar te verbinden in een CV met Stichting Sleipnir2 als stille Vennoot. De verbinding 
met vele andere bedrijven binnen de stichting maakt dat wij ons ideaal en bedrijfsvoering kunnen 
borgen. 

Wij willen verantwoordelijk zijn voor de school en de naschoolse opvang in al zijn aspecten, op 
pedagogisch-, financieel- en organisatorisch vlak. Daarnaast nemen wij wekelijks de ruimte om ons 
door middel van studie en ontmoeting te verbinden met de antroposofie, de ontwikkeling van het 
kind en de mens als geheel. 

Wij vertrouwen erop dat er vanuit de oudergroep expertise en bereidheid tot ondersteuning is. Met 
leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders hebben we taakgroepen gevormd die de 
belangen van de school behartigen. 

Samen, ouders en pedagogen, staan we om de kinderen heen en geven vorm aan de omgeving 
waarin wij ons allen bewegen. Ieder draagt bij in vrijheid en naar eigen vermogen. 

Vrije School Pedagogie 
De leerkrachten verzorgen vol enthousiasme onderwijs dat zijn basis vindt in de antroposofie. Spelen 
en ontdekken, natuurbeleving en jaarfeesten, zinvol werk vanuit de ambachten, leerwerk dat in 
verbinding staat met het echte leven, dit zijn enkele pijlers van het onderwijs op Waldorfschool 
Zeevonk. Herhaling en ritme bieden de kinderen vertrouwen en een sociaal veilige omgeving waar 
ieder oefent om voor zichzelf én elkaar te zorgen. Binnen BSO Het Zeehuis dragen we de visie en 
levensinstelling van Waldorfschool Zeevonk door. 

Leeftijdsfasen en onderwijsideeën 

Kleuters 
In de leeftijd van 0 tot 7 jaar leren de kinderen zich thuis voelen in hun eigen lichaam, zij maken van 
daaruit contact met hun directe omgeving en hun verzorgers. Gedurende de eerste zeven jaar krijgt 
het jonge kind steeds meer controle en sturing over het eigen lichaam en komt de grote 
beweeglijkheid tot rust, het vermogen om zelf de omgeving vorm te geven neemt toe. Dit legt de 
basis om in de volgende fase tot leren te kunnen komen. Voor jonge kinderen in de peuter- en 
kleuterklassen is er veel ruimte voor vrij spel waarin eigen initiatieven en de fantasie tot bloei kunnen 
komen. Terugkerende ritmes in de opbouw van de dag, de week en het jaar ondersteunen het kind in 
zijn groeiproces. Verzorging van de omgeving en het eten, voedende verhalen en liederen, vieringen 
van jaarfeesten en het beleven van de ons omringende natuur helpen het kind om zich in al zijn 
levenskracht te ontwikkelen. 

 
2 https://sleipnir.nl 
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Onderbouw 
In de onderbouw, vanaf ongeveer 7 jaar, gaan de kinderen aan de hand van de leerkracht de wereld 
in. Zowel aan de omgeving als in het eigen innerlijke leven worden vele nieuwe kwaliteiten en 
gevoelens ontdekt. De buitenwereld wordt groter, de binnenwereld rijker. Dit uit zich in groeiende 
individualiteit van ieder kind. In de groep is het een sociale leerweg om met elkaar samen te werken 
en tegelijkertijd de eigenheid van jezelf en de ander ruimte te geven. De vertelstof en het leerplan 
ondersteunen de kinderen op deze weg in de onderbouw. Kunstzinnig en ambachtelijk werk spelen 
een belangrijke rol bij het verwerken en verdiepen van de lesstof. De leerkracht kijkt met 
tegenwoordigheid van geest naar wat de groep en de individuele kinderen nodig hebben en speelt 
hierop in door middel van het lesaanbod. Door zich te verdiepen in de onderwerpen die aan bod 
komen in de periodelessen krijgt de leerkracht een verbinding met de inhoud van de stof, dit stelt 
hem of haar in staat om vanuit eigen enthousiasme de lesstof over te brengen aan de kinderen. 

Pedagogisch medewerkers van BSO Het Zeehuis begeleiden de kinderen in de fase van 7 tot 9 jaar 
door het voeden en inhoud geven aan spelmogelijkheden, door het bieden van ruimte en materialen 
en het vertellen van sprookjes en verhalen. In de dagelijkse bezigheden is ruimte voor de eigenheid 
van de pedagogisch medewerkers, zodat de kinderen te maken krijgen met de werkelijke mens die 
tegenover hen staat. De ene pedagogische medewerker heeft kwaliteiten in het koken en bakken de 
ander in het vertellen van verhalen of zingen en weer een ander laat zijn kwaliteiten zien door het 
samen maken van bootjes van boomschors. Door zelf scheppend te werken is de pedagogisch 
medewerker een voorbeeld voor de kinderen. 

De kinderen van 9 tot 12 jaar vragen alweer wat anders. Hier wordt van de medewerkers meer inzet 
van humor gevraagd alsook het geven van heldere duidelijke grenzen met goede argumenten bij het 
eventueel afwijken van regels. De kinderen in deze leeftijd krijgen meer ruimte voor vrijheden. 

Jaarfeesten 
De kinderen beleven aan de hand van de jaarfeesten het ritme van het jaar, van herfst naar winter, 
van lente naar zomer en ervaren dat ieder seizoen zijn eigen unieke waarde heeft. Op Waldorfschool 
Zeevonk worden de jaarfeesten uitgebreid gevierd. Bij BSO Het Zeehuis worden deze feesten 
doorgedragen. Dit wordt voor de kinderen zichtbaar in de op de jaarfeesten geïnspireerde 
activiteiten en speciale lekkernijen. De jaarfeesten hebben hun oorsprong in zowel christelijke als 
voorchristelijke gebruiken, waar de invloeden van het landleven nog in doorklinken. 

Natuurbeleving 
De pedagogische visie van BSO Het Zeehuis sluit helemaal aan bij de pedagogische visie van Zeevonk 
maar een extra pedagogisch element om te benoemen is toch wel de intense natuurbeleving. 

Tijdens het buiten zijn beleven we met de kinderen intensief het ritme van de seizoenen. Daarnaast 
geeft het bewegen in de natuur de kinderen de mogelijkheid om tot spel te komen na een dag op 
school. Buiten spelend worden alle zintuigen aangesproken en op deze manier ontwikkelen de 
kinderen onder andere hun motoriek.  

Mogelijke activiteiten op een buitendag zijn hutten bouwen, kampvuur maken, brood bakken, 
touwbaan maken, bomen klimmen, speksteen bewerken, voetballen, soldaatje spelen en natuurlijk 
vooral veel vrij spel. 
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Veiligheid 
We willen graag een plek zijn waar je kunt voelen dat er eerbied en respect is voor elkaar en voor de 
omgeving. De kinderen krijgen de ruimte om zich te verwonderen over dat wat ze in de wereld 
tegenkomen. Ze worden meegenomen in het mooi en schoonhouden van de leefruimte en er wordt 
samen zorggedragen voor het speelgoed en de materialen waar ze mee werken. Alle spullen hebben 
hun eigen plek en worden hersteld of gerepareerd wanneer ze kapot zijn. Hierdoor kunnen de 
kinderen ervaren wat zorgzaamheid en duurzaamheid is. We gaan bewust om met voeding en 
materialen om verspilling tegen te gaan. 

Om een klimaat van emotionele veiligheid te creëren is het belangrijk dat er een voorspelbaarheid 
heerst. Er zijn heldere structuren waarbinnen leerlingen zich vrij kunnen bewegen. Met elkaar 
spreken we zaken af die ons helpen de wereld om ons heen voorspelbaar te maken. Als een afspraak 
of regel niet meer werkt, kan deze in de pedagogische vergadering ter discussie gesteld worden en 
eventueel aangepast worden.  

We hanteren normen en waarden die passen bij de ontwikkelingsfase van het kind en die aansluiten 
bij de individualiteit van een kind. Elk kind kan zichzelf zijn binnen de groep zonder dat het gepest of 
uitgelachen wordt. We maken kinderen de consequenties van hun handelen duidelijk op een manier 
die bij hun leeftijd past. Ook in de moraliteit hebben de pedagogisch medewerkers een 
voorbeeldfunctie, zij leven normen en waarden voor in hun dagelijkse bezigheden en nemen de 
kinderen hierin mee. Hierdoor ontstaat een veilige omgeving waar kinderen zich thuis voelen en 
gezien weten. Dit komt onder andere tot uiting door niet over de kinderen te spreken in hun bijzijn. 
Wanneer het nodig is om over een kind te overleggen kan dit voor of na de opvang of in een 
pedagogische vergadering.  

Daarnaast is het van belang dat een pedagogisch medewerker er is met aandacht, liefde en begrip 
voor de kinderen. Dit betekent dat eigen zorgen en levenssituaties niet met andere collega's worden 
besproken tijden de uren dat de kinderen er zijn zodat een pedagogisch medewerker de kans krijgt 
om er echt met bewuste aandacht te zijn. We leren de kinderen op deze manier hoe je als mensen 
met elkaar om kunt gaan op een prettige manier. Andere voorbeelden hiervan zijn: vragen stellen als 
je iets nodig hebt, samen spelen of juist ruimte geven aan individueel spel. 

Uitgebreide informatie over Veiligheid en Gezondheid binnen Zeevonk is te vinden in het Beleid 
Veiligheid en Gezondheid [P2]. 

Emotionele Veiligheid 
De pedagogisch medewerkers van Zeevonk bieden emotionele veiligheid door: 

• Eerbied en respect te tonen voor mens, dier en omgeving; 
• Het samenzijn tot fijne en zinvolle momenten te maken; 
• Structuur te geven en duidelijk te zijn; 
• Een herkenbaar dagritme te volgen; 
• Seizoenen en jaarfeesten samen te beleven en vieren; 
• Open te staan voor feedback en te reflecteren op het eigen handelen. 
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Ontwikkeling van persoonlijke en sociale competenties 
De pedagogisch medewerkers van Zeevonk begeleiden kinderen in de ontwikkeling van persoonlijke 
en sociale competenties  

• Vanuit een antroposofisch mensbeeld; 
• Door bijzondere aandacht voor de fysieke, zintuiglijke en creatieve ontwikkeling; 
• Door voorbeeldgedrag van de pedagogisch medewerker; 
• Door een individuele benadering van elk kind; 
• Door kinderen te stimuleren en positief te bevestigen; 
• Door een relatie met anderen op te kunnen bouwen en te ervaren wat het betekent om 

tegelijk met de andere of anderen IK te kunnen zijn. 

Overdracht van normen en waarden. 
De pedagogisch medewerkers van Zeevonk dragen normen en waarden over door: 

• Normen en waarden vóór te leven; 
• Kinderen de consequenties van hun handelen duidelijk te maken; 
• Normen en waarden te hanteren die passen bij de ontwikkelingsfase van het kind en die 

aansluiten bij ieders individualiteit. 
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Zeevonk in Praktijk 
Groepsgrootte 
Bij Waldorfschool Zeevonk is de maximale klasgrootte 15 kinderen.  

Bij BSO Het Zeehuis komen kinderen van vier tot en met 12 jaar oud. Een groep bestaat daar uit 
maximaal 20 kinderen maar we streven naar groepen van 16 kinderen met 2 pedagogen. 

Leeftijdsopbouw 
Op Waldorfschool Zeevonk zitten de kinderen per leeftijd in een klas.  

Bij BSO Het Zeehuis zitten de kinderen met verschillende leeftijden (4-12jaar) bij elkaar. Naarmate de 
BSO groeit zal er steeds meer ruimte komen om groepen met verschillende leeftijden te maken. 

Tijden 
De kinderen gaan alle dagen van de week naar school tot 14.00 uur. BSO Het Zeehuis zal eerstens 
alleen open zijn op maandag, dinsdag en donderdag. Nadat de kinderen gezamenlijk een maaltijd 
genieten omstreeks 12.30 uur eindigt de schooldag om 14.00 uur en op maandag, dinsdag en 
donderdag gaat de dag dan over in BSO-tijd tot 17uur.  

Wanneer er een nieuwe locatie is gevonden waar het mogelijk is alle kinderen van de BSO binnen te 
ontvangen (lees binnengroepen) is het de wens om de school te laten eindigen en de BSO te starten 
om 12.30 en zal de gezamenlijke maaltijd bij de BSO worden genoten. 

Marge- en studiedagen 
Tijdens vakanties of op margedagen zijn de groepen de hele dag buiten hetzij in het bos rond de 
schuilplek, hetzij op een van de andere buitenlocaties. We vinden het belangrijk dat er een dagritme 
is waarbij de kinderen kunnen inademen en uitademen. Om dit te waarborgen zal er vooral rondom 
de lunch en de middagthee met de hele groep een prettige plek worden gezocht om tot rust te 
komen. Verder zal de pedagogisch medewerker erop toezien dat er afwisseling is tussen druk en 
rustiger spel, zeker op warme dagen. Dit betekent dat we bijvoorbeeld op pad gaan naar onder 
andere de zee, naar Het Westbroekpark en naar De Scheveningse bosjes. 

Voorlopig zal er alleen opvang zijn tijdens de marge- en studiedagen. Opvang in vakanties is nu nog 
niet aan de orde. 

Dagopbouw Waldorfschool Zeevonk 
Zie Website/ ook nog in Schoolgids 

Dagopbouw buitengroepen BSO Het Zeehuis 
Per dag wordt door de pedagogisch medewerkers bepaald welke buitenlocatie er bezocht gaat 
worden. 

13.30 uur 
Pedagogisch medewerkers treffen voorbereidingen voor de middag. Ze zorgen ervoor dat ze de 
presentielijst hebben uitgeprint. Er is eten en drinken voor de middag gepakt. 

14.00 uur 
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De pedagogisch medewerker wacht de kinderen op in de binnentuin van het Elisabeth Vreedehuis. Er 
is een korte overdracht van de schoolleerkracht naar de pedagogisch medewerker van de BSO. 
Kinderen gaan nog voor vertrek naar toilet en wassen hun handen. 
 
14.30 uur 
Start naar de buitenlocatie van die dag.  

15.00 uur 
Aankomst locatie. Nu wordt er eerst gegeten en gedronken. Dit eetmoment is ook het moment voor 
de kinderen om verhalen te delen.  

15.30 uur 
Vrij of geleid spel (voor wie wil meewerken aan een project/werkstuk). 

16.15/16.30 uur 
Start terugtocht naar Vreedehuis. 

16.50 uur 
Spullen (tassen, jassen ed) verzamelen. Afsluiting met een gezamenlijk lied, spreuk, verhaal. 

17.00 uur 
Kinderen worden opgehaald. Ouders wachten voor de deur van het Vreedehuis. 

 
Buitenlocaties 
We komen vooral in de Scheveningse Bosjes. Dit is voor de kinderen van Waldorfschool Zeevonk 
bekend terrein omdat ze daar ook in de ochtend komen. 

Andere mogelijke locaties: 
• Zee, Boulevard of Noorderstrand Scheveningen; 
• Westbroekpark. 

 
Schuillocatie 

• De Serre van Het Vreedehuis; hier kunnen we alleen verblijven als we niet “van huis” 
wegkunnen door het slechte weer. We gaan ervan uit dat het weinig voorkomt dat we hier 
moeten blijven; 

• Indien mogelijk verblijven we met extreem weer in de klaslokalen van Waldorfschool 
Zeevonk. We kunnen dan verder gebruik maken van alle faciliteiten, eten/drinken, sanitair, 
spel en speelmateriaal van Waldorfschool Zeevonk. 

 
Dagopbouw Studiedag/Margedag 
De dag start om 8.30 en duurt tot 17.00 uur. Ook deze dagen zijn wij de meeste tijd buiten maar zullen we 
wellicht ter breking van de dag lunchen en of een kleine activiteit doen op de schuillocatie. 
 

Dagopbouw slecht weer situatie 
Bij echt extreem weer leert de ervaring dat vele kinderen dan vaak al eerder worden opgehaald. De kinderen 
die blijven zullen de middag doorbrengen in de Serre van Het Vreedehuis of in de eigen lokalen. Ook dan zal er 
gezamenlijk wat gegeten worden en er ruimte zijn voor verhaal/ op verhaal. Verder zal de tijd worden ingevuld 
met geleid spel en of een verhaal. 
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Wennen 
Wennen Waldorfschool Zeevonk 
Nog te maken/ ook voor in schoolgids 

Wennen BSO Het Zeehuis 
De kinderen kennen elkaar omdat ze allemaal op dezelfde school zitten en uit dezelfde klassen 
komen. Ieder nieuw kind wordt bij de eerste keer wegwijs gemaakt in de regels van de 
buitengroepen. Per buitendag kunnen er niet meer dan twee kinderen komen wennen. 
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Organisatie 
Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid  
De medewerkers binnen Zeevonk hebben kennis van de ontwikkelingsfasen van het jonge 
kind. Zij hebben een duidelijk beeld van de algemene ontwikkeling van kinderen in de 
basisschool leeftijd. Zij zien de kinderen gemiddeld twee of meer dagen per week en zijn 
goed in staat om samen met de ouders een beeld te vormen van ieder kind. Wanneer er 
zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind dan kunnen de pedagogisch medewerkers 
elkaar consulteren, maar ook de hulp inroepen van de pedagogisch begeleider.  

In onze organisatie werken de pedagogisch medewerkers zelfstandig. Ze zijn 
verantwoordelijk voor hun klas en groep en ondersteunen elkaar daarbij. De pedagogisch 
medewerkers geven zelf vorm aan het dagelijks werk en de activiteiten waarbij ze hun eigen 
kwaliteiten en talenten inzetten. Zo blijft het pedagogisch handelen, groeien en ontwikkelen 
van hoge kwaliteit. 

Er is pedagogische ondersteuning om hen bij het dagelijks werk te begeleiden door een 
pedagoog. Twee keer per maand komen de pedagogisch medewerkers samen met de 
leerkrachten van de school bij elkaar voor intervisie, studie en om het werk en de 
pedagogische zaken te bespreken. 

Pedagogisch medewerkers van het Zeehuis werken nauw samen met de leerkrachten van 
Waldorfschool Zeevonk. Er is regelmatig overleg over de kinderen, over het ritme van de dag 
en de regels die in werking zijn.  

Op de BSO werken wij met gediplomeerde pedagogisch medewerkers.  

Ondersteuning en aansturing  
De pedagogisch medewerkers worden gedragen door de vennoten en al hun collega’s waar 
ze met vragen en ideeën terecht kunnen. Daarnaast is er vanuit de vennoten ondersteuning 
en sturing in de pedagogiek en het dagelijks reilen en zeilen. 

Coaching  
Vanuit Zeevonk geven we elke medewerker de kans zich te ontwikkelen en daarmee het 
bewustzijn over het eigen pedagogisch handelen te vergroten. 

Daarnaast dragen we zorg voor het vormgeven en levend houden van onze pedagogische 
ideeën in het pedagogisch beleid. Vanuit dit idee wordt er binnen Zeevonk gewerkt met een 
pedagogisch beleidsmedewerker/coach. 

We geven vorm aan de coaching door observaties op de groepen; om mee te kijken naar 
specifieke kinderen, groepsdynamiek, samenwerking en pedagogisch handelen. Daarnaast 
hebben alle pedagogisch medewerkers regelmatig persoonlijke coachgesprekken waarin 
specifiek kan worden ingegaan op vragen over pedagogisch handelen, samenwerking binnen 
het team en wordt een eventuele observatie besproken. Elke maand is er een pedagogische 
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vergadering waarbij de coach aanwezig is. In deze vergadering is er aandacht voor studie, 
kind-besprekingen, samenwerken en protocollen die over pedagogisch inhoudelijke zaken 
gaan. Binnen de coaching wordt aandacht besteed aan eventuele scholing van een 
pedagogisch medewerker. 

In een apart document (uren pedagogisch beleidsmedewerker/coach) is te vinden hoe de 
uren van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach worden vormgegeven. 

Mentorkinderen, kind-bespreking, terugkoppeling ouders 
Alle pedagogisch medewerkers van zowel Waldorfschool Zeevonk als van BSO Het Zeehuis, 
zien de kinderen in hun klas en groep en hebben oog voor hun ontwikkeling.  

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen goed in beeld zijn hebben de pedagogisch 
medewerkers van BSO Het Zeehuis mentorkinderen. Dit betekent dat de kinderen worden 
toegewezen aan een van de pedagogisch medewerkers die op hun groep werkt en die ze 
regelmatig zien. Deze pedagogisch medewerker is naast de juf of meester van de school het 
aanpreekpunt voor de ouders. 

Tijdens het welkomstgesprek bij Het Zeehuis wordt ouders kenbaar gemaakt welke 
pedagogisch medewerker bij de BSO hun kind als mentor heeft. De pedagogisch 
medewerker let bij de mentorkinderen op of ze gedijen en ontwikkelen. Bij zorgen over een 
van de mentorkinderen volgt de pedagogisch medewerker het protocol Signalering Bijzonder 
Gedrag [G1]. Bij Het Zeehuis worden bijzonderheden en aandachtspunten opgeschreven in 
KOV-net bij de mentorberichten.  

De mentoren van Het Zeehuis hebben nauw contact met de leraren van de school. Ter 
voorbereiding van de gezamenlijke maandelijkse kind-bespreking in de pedagogische 
vergadering met het hele team, dus ook met Waldorfschool Zeevonk, neemt de pedagogisch 
medewerker de mentorkinderen door, zo wordt er besloten of een kind besproken moet 
worden. Om de mentorkinderen goed te kunnen waarnemen zijn er waarnemingsvragen 
vanuit het antroposofische mensbeeld opgesteld die hierbij kunnen helpen. Ouders worden 
op de hoogte gesteld als hun kind wordt meegenomen in een kind-bespreking. 

De ontwikkeling van alle kinderen binnen Zeevonk wordt tweejaarlijks in een gesprek tussen 
Waldorfschool Zeevonk en de ouders besproken. Indien noodzakelijk zal hierbij ook de 
pedagogisch medewerker van Het Zeehuis bij aanwezig zijn. 

Oudercommissie  
Binnen Zeevonk werken we met een oudercommissie. De oudercommissie komt ten minste 3 
à 4 maal per jaar samen of vaker als dat nodig is. In de oudercommissie zitten ouders van 
kinderen die alleen naar Waldorfschool Zeevonk komen alsook ouders met kinderen die ook 
naar Het Zeehuis komen. De ouders uit de oudercommissie denken mee vanuit het 
perspectief van de ouders en worden door ons op de hoogte gehouden en om advies 
gevraagd bij wijzigingen in het beleid. 
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Werken met vrijwilligers en stagiaires 
Binnen Zeevonk werken we met stagiaires en indien nodig en mogelijk met vrijwilligers. 
Vrijwilligers kunnen ondersteunen bij de dagelijkse taken.  

Bij de buiten-BSO groep kunnen vrijwilligers ondersteunen om extra activiteiten mogelijk te 
maken en meer ogen te hebben bij het maken van vuur en het werken met zakmessen. Ook 
maken wij gebruik van vrijwilligers bij incidentele activiteiten zoals workshops om de 
kinderen en pedagogisch medewerker te ondersteunen.  

We werken met een vrijwilligersbeleid [P5]. We nemen de vrijwilligers en stagiaires mee in 
de pedagogische uitgangspunten en andere werkafspraken en vragen van hen deze uit te 
dragen en net zo te werken als de pedagogisch medewerkers. De stagiaires en vrijwilligers 
worden begeleid door de pedagogisch medewerkers en zijn als ondersteuning aanwezig. 
Verder kan er desgewenst begeleiding zijn van de pedagoog. 

De vrijwilligers en stagiaires hebben op de groep dezelfde taken als de pedagogisch 
medewerkers. Vrijwilligers voeren geen welkomstgesprekken en zijn geen aanspreekpunt 
voor ouders als er iets is voorgevallen.  

Protocollen en werkafspraken 

Wij hebben afspraken gemaakt om de zorg voor de kinderen en de kwaliteit van het werken 
met kinderen te borgen. Deze zijn vastgelegd in verschillende protocollen en werkafspraken. 
De protocollen en werkafspraken houden we levend door ze te bespreken in het werkoverleg 
en passen we waar nodig aan vanuit gebeurtenissen in de praktijk. 

Hieronder volgt een lijst met protocollen en werkafspraken die het pedagogisch beleidsplan 
compleet maken. Onderstaande documenten zijn te vinden in Drive en in de info-map bij de 
balie van Het Vreedehuis. Ze zijn op aanvraag beschikbaar voor ouders. 

Protocollen Gezondheid  
• Signalering bijzonder gedrag [G1] 
• Protocol ziekte en medicijnen [G2] 

Protocollen Veiligheid 
• Ontruimingsplan en Brandoefening [V1] 
• Protocol Ophalen [V2] 
• Protocol Kind Vermist [V3] 
• Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld [V4] 
• Achterwachtregeling [V5] 

Algemene Protocollen 
• Pedagogisch Beleidsplan [P1] 
• Beleid Veilige en Gezonde omgeving [P2] 
• Klachtenreglement Zeevonk [P3] 
• Afspraken Persoonsgegevens [P4] 
• Vrijwilligersbeleid [P5] 
• Pedagogisch Beleidsmedewerker / coach [P6] 

Formulieren 
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• Ongevallen Registratie [F1] 
• Formulier Medicijngebruik [F2] 
• Toestemmingsformulier [F3] 
 

 

 


