Gedragsbeleid bij de Magische Poort
Inleiding:
Dit is de protocol van de Magische Poort. Hierin beschrijven wij de huisregels en de
richtlijnen die wij als organisatie belangrijk vinden, zodat we met elkaar een veilige en
een positieve sfeer kunnen realiseren. Wij als medewerker/docent stellen ons open,
bemoedigend, beschermend en positief op.
De Magische Poort is een organisatie die gratis activiteiten, workshops, cursussen en
evenementen organiseren en aanbiedt, voor gezinnen met een minimum inkomen. Er
worden zintuigelijke spelletjes en rustgevende activiteiten georganiseerd die
bijdragen aan een positieve ontwikkeling.
Wij van de Magische Poort vinden het belangrijk om afspraken te maken over de
manier waarop we met elkaar omgaan. Daarom hebben we een aantal
gedragsregels opgesteld, waarvan we verwachten dat iedereen zich eraan houdt. Dit
beleid is ter bescherming van de kinderen, maar ook ter bescherming van de
docenten en vrijwilligers, om te voorkomen dat zij onbedoeld in vervelende situaties
terecht komen. Wie bij de Magische Poort komt werken, wordt gevraagd de
gedragscode te onderschrijven. Daarmee verklaart hij/zij bekend te zijn met deze
omgangsregels en ernaar te zullen handelen.
Missie
De missie van de Stichting van de Magische Poort is om structureel een bijdrage te
leveren aan kinderen en ouders met een minimum inkomen, door middel van gratis
activiteiten, workshops en evenementen.
Visie
Wij, als Stichting, willen kinderen een kans geven om mee te kunnen doen aan
verschillende activiteiten als workshops en evenementen die gratis georganiseerd
worden, voor ouders met een minimum inkomen.

Doel:
Ons doel is om bij te kunnen dragen aan het welzijn van kinderen in de leeftijd 4 t/m
17 jaar, in een veilige omgeving, waar ze nieuwe vaardigheden leren, ze laten
groeien en hun sociale en emotionele intelligentie te versterken. Door kracht te laten
putten uit de activiteiten die een positieve impuls geven voor de toekomst.

Algemene omgangsregels

Huisregels voor de kinderen:
-

Voor het eten handen wassen
Eten en drinken doen we alleen zittend aan tafel.
Binnen wordt niet gerend om vallen en stoten te voorkomen
Handen wassen na toiletgebruik

Gedragsregels personeel:
-

De medewerker grijpt in als zich ongewenste situaties (dreigen) voor te
doen
Foto's van kinderen worden alleen gepubliceerd met schriftelijke
toestemming van ouder of verzorgers.
Iedereen wordt geaccepteerd zoals hij/zij is; alle mensen zijn verschillend
en dat is prima
Iedereen houdt zich aan gemaakte afspraken
De medewerker is consistent en betrouwbaar in zijn of haar gedrag
Ziekmelden bij Marie-Paule Bloem
We zorgen voor een positieve sfeer
Alle medewerkers hebben een verklaring omtrent gedrag (VOG)
De medewerker luistert naar het kind en neemt het kind serieus
Magische Poort schept een klimaat waarin iedereen, kinderen, ouders en
medewerkers zich veilig voelen.
De medewerker benadert het kind positief en let meer op de dingen die
goed gaan dan op de verkeerde dingen.
De organisatie probeert in alle gevallen zorgvuldig te handelen en de
belangen van ouders en kinderen te behartigen.

Begeleidingsmethodieken
●

Stimuleren in zelfredzaamheid: om kinderen in hun kracht te kunnen zetten en
hierdoor de draagkracht en zelfvertrouwen kunnen vergroten. Waardoor ze een
positieve zelfbeeld creëren.

●

Draagkracht vergroten: zodat ze meer grip en balans in hun bestaan ervaren

●

Vaardigheden inzetten en ontwikkelen: om kinderen hun expressief talent te
kunnen vergroten en ontwikkelen. Door Middel van activiteiten.

●

Oplossingsgericht werken: doen we door te kijken naar de kwaliteiten en het talent
van het kind. Daarnaast stimuleren we het kind tot zelf nadenken. Waardoor het kind
zelfvertrouwen ontwikkeld

Interventie
●

Motiverend gesprekstechniek: Helpt om op een positieve manier
gedragsverandering bij kinderen op gang te brengen. Zodat het kind de juiste prikkels
krijgt om enthousiast te worden om iets te doen of te laten. Dit kan je doen door
vragen te stellen zodat het kind zelf gaat nadenken.

●

Positief benaderen: Dit kan een gevoel geven van gehoord, gezien en begrepen
worden. Dit kan je doen door tussentijds te complimenteren.

.

Opvallend gedrag bij kinderen
-

Agressief gedrag
Onverzorgd uiterlijk
Schrikreactie, gespannen, alert
Veel aandacht vragen
Druk gedrag
Gedrag wat niet past bij de leeftijd
Moeite met afscheid nemen met ouders

Intervisie de Incidentmethode

Met een intervisie kan je je problemen bespreekbaar maken met collega’s waar je
tegen aanloopt binnen je werkgebied. Je kan dan adviezen en kennis met elkaar
delen, waardoor je tot een beter inzicht komt in de problemen die zich voordoen op
het werk.

Hoe vaak: 1 keer per maand op maandag
Werkwijzer:
Ronde 1: Kies een voorzitter
Ronde 2 Introductie: Kies uit de groep een inbrenger. De inbrenger legt zijn
probleem of incident uit aan de groep. De inbrenger verteld niet hoe hij of zij heeft
gehandeld.
Ronde 3 Probleemverkenning: Groepsleden gaan in stilte hun vragen op schrijven
en stellen vervolgens hun open vragen aan de inbrenger. Het moeten feitelijke
vragen zijn, je mag doorvragen, maar niet interpreteren, oordelen of suggereren.
Ronde 4 Analyseren: De groepsleden analyseren met elkaar de kern van het
probleem.
Ronde 5 Adviesronde: Ieder groepslid mag advies geven aan de inbrenger.
Ronde 6 Afronden: De inbrenger geeft aan welke adviezen hem of haar aanspreken
en waarom.

