
4 ogenbeleid kinderdagverblijf  Eigenwijs april 2014 

 

 

4-ogenbeleid van kinderdagverblijf Eigenwijs  

 

Kinderdagverblijf Eigenwijs is een kleinschalig kinderdagverblijf met één stamgroep: 
maximaal 8 kinderen met twee leidsters. Het kinderdagverblijf is open op maandag, 
dinsdag, woensdag donderdag en vrijdag vanaf 7.30 uur tot 17.30 uur. Op de volgende 
wijze wordt hier invulling gegeven aan het 4-ogenbeleid. 

 

Transparantie 

De groepsruimte is een transparante ruimte met aan 2 zijden grote ramen, zonder 
gordijnen. Vanaf de voorzijde is er gedurende de hele dag zicht mogelijk op de groep 
door omwonenden. Alle dagen zijn er 2 leidsters aanwezig. Op de momenten dat er 1 
leidster op de groep staat worden de kinderen door de ouders gebracht en opgehaald. 
Op die momenten zijn er meerdere personen in de opvang of het woonhuis naast de 
opvang.  

 

Stagiaire 

Naast twee beroepskrachten kan er gedurende het schooljaar (eind augustus tot juli) 
een vaste stagiaire aanwezig zijn van 9.00 uur tot 17.00 uur.  

 

Slaapkamer 

De slaapkamer bevindt zich op de bovenverdieping. In de slaapkamer staat een 
babyfoon. De babyfoon staat altijd aan en de ontvanger staat op een vaste plek in de 
opvangruimte. Wanneer de kinderen naar bed gebracht worden, staat de deur altijd 
open zodat er ook vanuit de opvangruimte mee geluisterd kan worden.  
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Toilet 

Het toilet bevindt zich in de hal. Wanneer één leidster met een kindje naar het toilet 
gaat blijft de deur van de groepsruimte open en de deur van de toilet open, zodat er 
vanuit de opvangruimte mee geluisterd kan worden.  

 

 

Buitenruimte 

Kinderdagverblijf Eigenwijs beschikt over één buitenruimte: een ruime tuin. De tuin is 
te zien vanuit de groepsruimte en vanuit de omringende huizen. Wanneer er in de tuin 
gespeeld wordt gaan er in principe twee volwassenen mee. Het kan zijn dat één van de 
twee even naar binnen moet om bijvoorbeeld een kind te verzorgen. Daarnaast is het 
hekwerk aan de linkerkant van de tuin open en lopen er regelmatig omwonende langs. 
De tuin is ook te zien vanuit de omringende huizen. 

In de zomer staat de deur van de groepsruimte open en dan kunnen de volwassenen 
elkaar makkelijk horen. 

Uitstapjes 

Bij uitstapjes, zoals naar de speeltuin, kinderboerderij of eendjes voeren zijn er altijd 2 
volwassenen mee, waaronder de vaste groepsleidster. De uitstapjes gaan naar openbare 
plaatsen, waar ook andere volwassenen aanwezig zijn, denk hierbij aan omwonenden 
en bezoekers van de desbetreffende locatie. 
 


