7. Tot slot: pedagogisch beleid in beweging
Ons pedagogisch beleidsplan is geen statisch iets. Het plan heeft te maken met een doorlopend
proces dat discussie, evaluatie en bijstelling nodig heeft. Veranderingen in de maatschappij of in
de wijk, een nieuwe collega, een inspirerende cursus, maken dat De groene kikker in ontwikkeling
blijft en dat het pedagogisch beleid steeds bijgesteld en aangepast kan worden.
We streven ernaar een pedagogisch beleid te hebben dat dagelijks gebruikt wordt en dat niet in
de kast belandt. Vanuit dit plan geven wij vorm en inhoud aan ons handelen naar kinderen. En
reflecteren we op individueel en gezamenlijk handelen. De uitvoering van het pedagogisch
beleidsplan is een agendapunt in onze teamvergaderingen. Denk bijvoorbeeld aan: groepsregels,
activiteiten, kindbesprekingen, samenwerking met elkaar en het gedrag van de kinderen in de
groep. Wij vinden het belangrijk om samen met het team steeds opnieuw ons individuele en
gezamenlijke pedagogisch handelen te reflecteren. Elk jaar wordt het pedagogisch beleidsplan
kritisch bekeken door het team en waar nodig aangepast aan nieuwe invalshoeken. Door te
observeren en te communiceren, kunnen pedagogisch medewerkers hun ervaringen inbrengen
tijdens de vergaderingen, scholingsmomenten en kindbesprekingen. Tevens vinden er individuele
gesprekken plaats tussen de managers en pedagogisch medewerkers. Al deze overlegvormen
leveren een bijdrage aan de ontwikkeling, deskundigheidsbevordering en professionalisering van
de pedagogisch medewerkers, het team en het welzijn van de kinderen.
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