Pedagogisch Coach

Coachplan

Bij IN kleur is iedere locatiemanager ook de
pedagogisch coach van haar team. De
pedagogisch medewerkers zonder een vaste
locatie worden verdeeld onder alle
pedagogisch coaches, zodat zij een vaste
coach hebben. De pedagogisch coach heeft
gesprekken met de pedagogische
medewerkers, coacht op de werkvloer, coacht
bij het maken van ontwikkelplannen en
coacht het hele team met behulp van een
Teamontwikkelplan. Van alle gesprekken en
overleggen die de pedagogisch coach heeft
wordt een verslag gemaakt. De verslagen
zijn terug te vinden in de cloud van IN kleur.
De pedagogische coaches hebben vaste
overlegmomenten met elkaar. Hier kunnen
kennis en ervaring met elkaar gedeeld
worden zodat ook de pedagogische coaches
elkaar coachen.

IN kleur heeft een eigen coachplan
geschreven. In het coachplan kunt u alle
informatie over het coachen en de
beleidsmedewerker vinden. In het coachplan
staat de algemene coaching, team coaching,
individuele coaching beschreven maar ook
vindt u een overzicht van ons
opleidingsplan, overzicht werkzaamheden
coach en beleidsmedewerker, jaarplanning
en voorbeelden van documenten die wij
gebruiken voor de ontwikkeling van onze
pedagogisch medewerkers zoals een
Persoonlijk Ontwikkel Plan formulier.

Uren
Het aantal coaching uren wordt ieder jaar
berekent. De rekenmodule die wij hanteren
voor het aantal coaching uren:
10 uur per FTE + 50 uur per locatie = aantal
uur
Wij zullen u 1 keer per jaar, middels de
maandelijkse nieuwsbrief, informeren over
het aantal coach uren dat is vastgesteld voor
het komende jaar.

Kinderopvang
IN Kleur

`

Uren
Het aantal beleidsuren wordt ieder jaar
opnieuw berekend aan de hand van 10 uur
per FTE + 50 uur per locatie = aantal uur
Wij zullen u 1 keer per jaar, middels de
maandelijkse nieuwsbrief, informeren over
het aantal beleidsuren dat is vastgesteld
voor het komende jaar.

Spelen, leren en
ontdekken doen
we samen bij IN
kleur!

Overleg
Pedagogisch
beleidsmedewerker
De functie pedagogisch beleidsmedewerker
wordt ook uitgevoerd door de
locatiemanager. De pedagogisch
beleidsmedewerker is verantwoordelijk voor
ieder beleid, met betrekking tot pedagogiek,
binnen IN kleur. Zij bespreekt de
beleidstukken met de directie en daarna
vertaalt zij het beleidsstuk naar de
werkvloer.

De pedagogisch beleidsmedewerker heeft
vastgestelde overleggen met collega
beleidsmedewerkers en met directie.
Daarnaast gebeuren er ook regelmatig nietgeplande beleidswerkzaamheden. Al deze
werkzaamheden worden geregistreerd in een
document en opgeslagen in de cloud van IN
kleur.

Wat betekent dit voor u en uw
kind(eren)
Doordat onze locatiemanagers ook de functies
van pedagogisch coach en beleidsmedewerker
vervullen kennen zij de pedagogisch
medewerkers van het eigen team goed.
Hierdoor kunnen zij goed en direct
afstemmen welke ondersteuning er nodig is.
Het doel hiervan is de pedagogisch
medewerkers meer in hun kracht laten
komen en laten werken. Hierdoor kunnen zij
steeds beter hun werk uitvoeren en daarmee
de beste zorg bieden aan uw kind.

