TOOLS Pedagogische kwaliteit in een verticale groep

Een taakverdeling voor structuur op de verticale groep
BRON:

O
 ntwikkelteam pedagogische kwaliteit in de complexiteit van
de verticale groep, 2021

Het doel van deze tool
Deze tool is bedoeld om de structuur en regelmaat op een verticale groep te versterken en daarmee bij te dragen
aan de kwaliteit van het aanbod. Met de tool kun je inzichtelijk maken welke pedagogisch medewerker verantwoordelijk is voor welk onderdeel van de dag en voor overige voorkomende groepstaken. De tool is niet bedoeld
om de dag helemaal mee ‘vast te timmeren’, flexibiliteit om in te spelen op de behoeften van de kinderen op dat
moment, blijft belangrijk. De tool biedt een mooie basis voor structuur, draagt bij aan eigenaarschap en dwingt
tot nadenken over de invulling van activiteiten. De tijdstippen, activiteiten en taken in onderstaand voorbeeld zijn
van Kindcentrum De Nieuwe Draai, de ontwikkelaar van deze tool, maar zijn uiteraard aan te passen aan de eigen
situatie. Deze tool dient als voorbeeld, die dus helemaal naar eigen inzicht is aan te passen.

Ontwikkeling van deze tool en ervaringen
De tool is ontwikkeld door Kindcentrum De Nieuwe Draai. De pedagogisch medewerkers hadden behoefte aan
meer structuur om zodoende de kwaliteit van de activiteiten te waarborgen. De ervaringen zijn positief: iedereen
weet wie wanneer waarvoor verantwoordelijk is. Het resultaat is dat activiteiten nu op een bewustere manier ingepland worden. Het lukt pedagogisch medewerkers nu om meer aandacht te besteden aan de voorbereiding en
uitvoering van de activiteit. Een ander voordeel is dat de kinderen nu ook weten wanneer er een activiteit gepland,
dit geeft rust en structuur.

TOOL

Hieronder staat de tabel als voorbeeld. Je kan een Word-document hiervan als 2e tool
bij dit onderwerp downloaden voor eigen gebruik. Deze is aan te passen naar de eigen
situatie en verdeling.
Medewerker A

Tijd

09:00

Activiteit

Wie

Groepsnaam

Maandag

Medewerker B

Dinsdag

Woensdag

Gezamenlijk

Donderdag

Dagopening
Fruit klaar maken

09:30

Fruit eten
Gezamenlijk verschonen/ toiletbezoek
Vaat in vaatwasser / Tafels schoon
Naar buiten of speelzaal

10:15

Activiteit (Dreumes/ peuter)
Einde voorbereiding lunch

11:30

Lunchen

12:15

Gezamenlijk verschonen/ Toiletbezoek
Vaat in vaatwasser/ Tafels schoon
Activiteit baby’s (tot 14.00u)

12:30

Eerste pauze

13:00

Tweede pauze
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Vrijdag

13:30

Derde pauze(bij 3 pm’ers)

14:45

Overleg moment (15 min)
(Kindcentrum)
Vrije spel in het domein

15:00

Activiteit (verhaal/boek lezen)

15:45

Tussendoortje, Cracotte of groente
Gezamenlijk verschonen
Vaat in vaatwasser/ tafels schoonmaken

16:30

In de kring activiteit of buiten spelen

17:00/18:00

Groep opruimen/Afsluiten

Groepstaken

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Voorbereiden tafelmoment lage tafel
Voorbereiden tafelmoment hoge tafel
Fotocollage van de dag maken en ophangen
Aanwezigheidsschema controleren, Ratio
Grondbox/hoge box schoonmaken
Wassen/vouwen
1x per week
Boodschappen bestellen
Koelkast + temperatuur
Papier bijvullen wc
Speelgoed schoonmaken
Bedden verschonen
* na elke laatste aanwezigheid van het kind in de week
Moltons (1x 14 dagen)
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Vrijdag

