Werkinstructie observeren
Deze werkinstructie hoort bij het protocol observeren
Deze werkinstructie wordt toegepast om:
De kinderen regelmatig gepland en ongepland te observeren om hun welbevinden en ontwikkeling te
monitoren.
Deze werkinstructie wordt uitgevoerd door:
Pedagogisch medewerkers en locatie management
Werkinstructie:
• Bij Mops Kindercentrum worden kinderen dagelijks gepland en ongepland geobserveerd. Iedere dag
beginnen we met bewust een moment te nemen om naar een kind dat net is gebracht te kijken zodat
we een inschatting kunnen maken van hoe ze vandaag in hun vel zitten. In combinatie met de
informatie van ouders krijgen we zo een beeld van het welbevinden van het kind. Mochten hier
opvallende punten uit voortkomen, dan worden deze kort met de collega op de groep besproken.
• Ook gedurende de rest van de dag, nemen wij regelmatig een moment om individuele kinderen of een
groepje kinderen te observeren, om zo bewust te kijken naar het welbevinden en de ontwikkeling. Als
er opvallende dingen zijn, bespreken de aanwezige pedagogisch medewerkers dit kort met elkaar en
aan het einde van de dag met de ouders. We bespreken dan of dit gedrag een incident is en of het
problemen voor het kind zelf of voor andere kinderen oplevert. We spreken af of we dit in de gaten
moeten houden, actie gaan ondernemen en zo ja, welke actie?
• Naast de dagelijkse korte observaties zijn er bij Mops Kindercentrum ook structurele, geplande
observaties. Deze observaties doen we aan de hand van daarvoor ontwikkelde VVE registratie
formulieren. Deze structurele, geplande observaties vormen het uitgangspunt voor de 10 minuten
gesprekken met ouders, maar kunnen ook vaker worden ingezet, als er aanwijzingen zijn in het gedrag
van een kind die extra observaties noodzakelijk maken. Als kinderen extra gepland worden
geobserveerd, bespreken wij dit altijd met ouders.
• Mops kindercentrum werkt met het VVE programma Uk en Puk, en observeert door middel van het
kind volgsysteem KIJK!
• De BSO gebruikt de methode Werken aan welbevinden, die bestaat uit diverse observatielijsten voor
gestructureerde observaties, voor diverse leeftijdsgroepen en voor zowel individuele als
groepsobservaties.
• Voor de kinderen in de BSO leeftijd is er naast de observatielijsten voor de pedagogisch medewerkers
ook een vragenlijst die kinderen samen met de pedagogisch medewerker kunnen invullen. Dit
formulier wordt met ouders en het kind besproken tijdens de 10 minutengesprekken. Dan wordt ook
altijd het zelfstandigheidscontract geëvalueerd.
Op het moment dat de hieronder beschreven situatie zich voordoet:
Dagelijks:
Worden kinderen geobserveerd door de pedagogisch medewerkers. In de groepsbesprekingen wordt door
pedagogisch medewerkers onderling besproken of er bij specifieke kinderen aandachtsgebieden zijn die extra
in de gaten gehouden moeten worden.
Aan het einde van de dag worden eventuele opvallende, leuke of bijzondere momenten uit de dagelijkse
observatie met ouders gedeeld.

Maandelijks:
Er wordt maandelijks gekeken welke kinderen 4 jaar worden en naar de basisschool overgaan. Zodra een kind
bijna 4 jaar is en de ouders hebben toestemming gegeven in het exitgesprek wordt er een afspraak gemaakt
met de basisschool voor een warme overdracht. Met een warme overdracht worden de kinderen persoonlijk
besproken die overgaan zodat de school weet of er bijzonderheden zijn in de ontwikkeling van een kind.
Kinderen met een normale ontwikkeling worden twee maanden van te voren overgedragen en kinderen die
extra aandacht behoeven worden drie maanden van te voren overgedragen.
Halfjaarlijks:
De kinderen worden geobserveerd en geregistreerd voor hun halfjaarlijkse observatie. Deze observatie wordt
besproken met ouders tijdens de 10-minutengesprekken. De observatie op het kindercentrum wordt
uitgevoerd aan de hand van kindvolgsysteem KIJK! registratie. De observatie op de BSO wordt uitgevoerd aan
de hand van de Wis- formulieren. En wordt er tweemaal per jaar met ouders overlegd, deze gesprekken zijn in
maart en oktober.
Jaarlijks:
Het protocol, de werkinstructie en de formulieren worden geëvalueerd.
Bij deze werkinstructie horen:
Protocol Observeren
Formulier Wis
Kindvolgsysteem KIJK!
Formulier welbevinden BSO kindervragenlijst
Zelfstandigheidscontract-BSO
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