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PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN
STICHTING PEUTERWERK ALBRANDSWAARD

1

ALGEMEEN

1A

Inleiding
Op 14 oktober 1994 zijn de drie peuterspeelzalen in Albrandswaard, te weten Ghijs, Pinokkio
en De Blokkendoos, een fusie aangegaan. Vanaf die datum behoorden zij tot de Stichting
Peuterspeelzalen Albrandswaard. Vanaf november 2000 is deze Stichting uitgebreid met een
vierde peuterspeelzaal, De Speeldoos. En vanaf oktober 2008 is hier een vijfde peuterspeelzaal
aan toegevoegd, Tinkerbell. Deze laatste peuterspeelzaal is een samenwerking van de S.P.A.
en de R.V.K.O. (Rotterdamse Vereniging Katholiek Onderwijs).
In januari 2012 is de Stichting Peuterspeelzalen Albrandswaard omgevormd tot een
peuterwerkorganisatie en heet voortaan Stichting Peuterwerk Albrandswaard. De
organisatiestructuur van de stichting is veranderd en de wijze, waarop de ouderbijdrage tot
stand komt.
Per januari 2018 is de Wet Integraal Kwaliteitskader Kinderopvang (IKK) van kracht geworden.
Dit betekent onder andere dat het voor u liggende Pedagogisch Beleidsplan op bepaalde
punten aangescherpt is. En in de loop van 2018 heeft S.P.A. elke peuterspeelzaal in het
Landelijk Register Kinderopvang laten inschrijven als Voorschoolse Educatie (V.E.) biedende
peuterspeelzaal.
Vanaf 1 juli 2021 is Stichting Peuterwerk Albrandswaard overgenomen door de SWKGroep.
Momenteel wordt S.P.A. “ingevlochten” in de SWKGroep.
Stichting Peuterwerk Albrandswaard acht een professionele werkwijze van belang. Om
kwaliteit te kunnen waarborgen is het noodzakelijk om vanuit een onderbouwde visie op de
ontwikkeling van kinderen en de rol van de peutergroep te werken. Deze visie wordt verwoord
in dit Pedagogisch Beleidsplan. Dit schept voor alle betrokkenen duidelijkheid en inzicht
aangaande de specifieke werkwijze van elke peuterspeelzaal. Elk jaar wordt geëvalueerd of
het pedagogisch beleidsplan moet worden bijgesteld dan wel worden aangevuld.
In het informatieboekje van de Stichting Peuterwerk Albrandswaard zijn informatie, afspraken
en regels over de peuterspeelzalen, over de aanmeld- en plaatsingsprocedures, over de
tarieven, over de gang van de zaken in de peutergroepen en dergelijke te vinden. De
informatie van het informatieboekje van de S.P.A. kan als onderdeel van dit pedagogisch
beleidsplan beschouwd worden. De inhoud van het informatieboekje wordt jaarlijks bijgesteld
dan wel aangevuld.
Daarnaast is allerlei informatie over S.P.A. te vinden op de website www.peuterwerkalbrandswaard.nl. Ook op de website is informatie over de aanmeld- en plaatsingsprocedure,
over de tarieven en bijvoorbeeld over het gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling te vinden. Per peuterspeelzaal wordt op de website onder ‘nieuws’
gemeld welke V.E.-thema’s er voor de peuters zijn georganiseerd en onder ‘werkjes’ worden
4

foto’s geplaatst van de knutselwerkjes die door de peuters zijn gemaakt. Via de website
kunnen ouders het inschrijfformulier downloaden.

2

DOELSTELLING

2A

Algemene doelstelling
Stichting Peuterwerk Albrandswaard wil aan ouders of verzorgers gedurende een deel van de
dag een opvangmogelijkheid bieden voor hun peuters als voorbereiding op de basisschool.
Daarbij worden de kinderen integrale ontplooiingskansen geboden. Belangrijke begrippen
daarbij zijn respect voor ieder individu, acceptatie en openstaan voor verschil van achtergrond
en opvatting. Aan deze begrippen verbinden wij actief handelen.

2B

Doelstelling
Het team van elke peuterspeelzaal van S.P.A. wil peuters een voorbereiding bieden op de
basisschool en doet dit bij voorkeur gedurende minimaal twee dagdelen per week en in
wisselwerking met de ouders. Zij beschikt daartoe over deskundige pedagogisch medewerkers
en vijf praktisch ingerichte ruimtes, met speciaal voor deze leeftijdsgroep geschikt materiaal,
waarin het kind vrij is datgene te kiezen waaraan hij of zij behoefte heeft. De grenzen van deze
vrijheid worden bepaald door de veiligheid van het kind en door wat sociaal acceptabel is. Zo
wordt in een veilige en gezonde omgeving emotionele veiligheid aan kinderen geboden, wordt
de persoonlijke en sociale competentie van de kinderen bevorderd en ook de socialisatie van
de kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen. De peuters
worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde
waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met anderen
en een actieve participatie in de maatschappij.

2C

Pedagogische doelstelling
Het team van elke peuterspeelzaal wil een leef- en ervaringswereld creëren, waarin enerzijds
ruimte wordt gegeven aan de eigenheid van elk kind en anderzijds aandacht wordt gegeven
aan het samen spelen in groepsverband, op die manier dat elk kind zich prettig voelt en zich
kan ontplooien. Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun
cognitieve, creatieve, motorische en taalvaardigheden. Het team wil kinderen in staat stellen
steeds zelfstandiger te functioneren. Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen
spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht teneinde de peuters in staat
te stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. Op
deze manier wil men de verschillende ontwikkelingsgebieden stimuleren.
Op drie peuterspeelzalen, t.w. De Speeldoos, De Blokkendoos en Ghijs, wordt daarbij niet één
specifieke pedagogische stroming gevolgd, omdat er voor iedere opvoedingssituatie
meerdere goede manieren zijn om te handelen. Wat voor de ene peuter goed werkt, hoeft bij
een andere peuter niet aan te slaan. Er wordt een benadering gekozen die bij de opvoeder, de
peuter en de situatie past.
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Op de andere twee peuterspeelzalen, t.w. Pinokkio en Tinkerbell, wordt gewerkt volgens de
methode van Thomas Gordon. Belangrijke begrippen hierbij zijn plezier, actief luisteren,
effectieve confrontatie, zelfredzaamheid, eigenwaarde, stimulatie en begeleiding. Actief
luisteren is openstaan voor het kind. Door zijn of haar gedrag en gevoelens te verwoorden,
kun je laten merken dat je het kind begrijpt. Wanneer je op zo’n manier met een kind omgaat,
houd je rekening met zijn gevoelens en behoeften. Als kinderen ondervinden dat je rekening
met hen houdt, ze accepteert en naar ze luistert, zullen ze ook eerder naar jou luisteren.
Kinderen zijn goed in staat zelf problemen op te lossen. Door kinderen zelf een oplossing te
laten vinden, respecteer je ze en stimuleer je hun zelfstandigheid. Ook wordt op deze twee
peuterspeelzalen gewerkt volgens het gedachtengoed van Maria Montessori. Zelf doen, zelf
ontdekken en zelf ervaren leiden tot de ontwikkeling van zelfstandigheid en het leren dragen
van verantwoordelijkheid. Ieder kind wordt in zijn waarde gelaten. Verschillen in aanleg en
tempo worden niet genegeerd, maar gerespecteerd. Bij Pinokkio en Tinkerbell is de
pedagogisch medewerker een begeleider, die zich in dienst stelt van de unieke eigen
ontwikkeling van het kind. Het is essentieel dat het kind de juiste (zintuiglijke) prikkels krijgt
op het juiste moment in een goed voorbereide omgeving. Het team van Pinokkio en Tinkerbell
wil dus op een sensitieve en responsieve manier met de kinderen omgaan, waarbij respect
voor de autonomie van de kinderen wordt getoond. Er worden grenzen gesteld aan en
structuur geboden voor het gedrag van kinderen, zodat de kinderen zich emotioneel veilig en
geborgen kunnen voelen.
2D

Voorschoolse educatie
Op alle locaties van de Stichting Peuterwerk Albrandswaard wordt met het Voor- en
Vroegschoolse Educatie (V.V.E.) programma “Doe meer met Bas” gewerkt. Zie hiervoor ook
onder punt 6K van dit beleidsplan.
Door te werken met dit V.E. programma is er een duidelijk uitgewerkte methodiek. In de
peuterleeftijd ontwikkelt de taal zich razendsnel en breidt de woordenschat zich flink uit. Er
wordt binnen het programma dus veel aandacht besteed aan taalverwerving. Door aan te
sluiten bij de belevingswereld van kinderen en de activiteiten hierop af te stemmen en aan te
bieden, ontwikkelen de kinderen zich optimaal binnen onze peutergroepen.
Binnen de peutergroepen wordt aandacht besteed aan de volgende ontwikkelingsgebieden:
1. Geletterdheid en taalontwikkeling. Het stimuleren van de Nederlandse taal, interactievaardigheden en het
vergroten van de woordenschat zijn voorbeelden van aandachtsgebieden binnen dit domein.
2. Rekenvaardigheid. Meten en wegen, experimenteren met hoeveelheden en getalbegrip zijn voorbeelden van
aandachtsgebieden binnen dit domein.
3. Motorische ontwikkeling. Bewegen, handelen en het eigen lichaam leren beheersen zijn binnen dit domein
voorbeelden van aandachtsgebieden.
4. Sociaal-emotionele ontwikkeling. Zelfstandigheid, concentratie en het oefenen met sociale vaardigheden zijn
voorbeelden van aandachtsgebieden binnen dit domein.

Het programma “Doe meer met Bas” geeft richtlijnen over hoe een V.E.-thema uitgewerkt kan
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worden met allerlei activiteiten waarmee bovengenoemde ontwikkelingsgebieden extra
gestimuleerd kunnen worden. Het programma geeft voorbeelden van V.E.-thema’s, maar
geeft dus ook de vrijheid om zelf thema’s uit te werken. Hierdoor kan goed aangesloten
worden op de belevingswereld van de kinderen. De pedagogisch medewerkers maken voor
elk V.E.-thema een draaiboek, een themaplanning en een informatiebrief om de ouders bij
het thema te betrekken.
Onze visie is om wanneer wij een ontwikkelingsachterstand of een ontwikkelingsvoorsprong
bemerken, dus zodra wij zorg hebben over de ontwikkeling van een kind, wij daar vroegtijdig
mee aan de slag gaan. Door er vroegtijdig extra ondersteuning op in te zetten wordt
voorkomen dat de situatie zich verergert. Wij willen juist bewerkstelligen dat de situatie
verbetert, waardoor het kind uiteindelijk soepel zal kunnen doorstromen naar de basisschool.
Een voorbeeld uit de praktijk:

Bas verzorgt de kuikens.

Met dit thema willen we echte eieren gaan uitbroeden! We hebben een broedmachine met
10 vruchtbare eieren gehuurd. Deze worden op de peuterspeelzaal uitgebroed. De
broedperiode duurt 21 dagen. Daarna kunnen de kuikens in een kuikenhok met warmteplaat
en een schouwlamp geplaatst worden. Als ze sterk genoeg zijn, mogen we de kuikens
vasthouden, aaien, knuffelen en bekijken. Hoe leuk is dat!!!
Taalontwikkeling:
Ter voorbereiding op de komst van de eieren en kuikens gaan we ons verdiepen in het leggen
en uitbroeden van eieren. Hierbij komen de volgende boeken aan de orde:

De woordenschat van de kinderen wordt vergroot met de volgende woorden: de veer, de
vacht, de kip, de haan, het ei, het kippenhok, de stro, het kuiken, de kleuren: (wit, geel, rood),
de poten, de snavel, het graan, het kippenvoer, het broeden, de broedperiode, schouwlamp,
de warmteplaat, warm, koud, geduld, piepen, voorzichtig, kwetsbaar zijn e.d.
Daarnaast gaan we met elkaar praten, zingen en onze ervaringen delen.
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Cognitieve ontwikkeling:
We gaan het broedproces van het ei iedere dag volgen. Elke dag gaan we samen naar de
eieren kijken en de kalender afstrepen totdat de eieren uitkomen.

We kunnen eieren aan de binnenkant bekijken, zowel gekookt als ongekookt.
We kunnen eieren gaan proeven, zowel gekookt als gebakken.

Daarnaast gaan we ons bezig houden met tellen, sorteren, ontdekken en spelen in de
verschillende hoeken met verschillende materialen.

Ontdektafel:
In de ontdektafel doen we mais. We gaan kippenvoer bekijken, voelen en ruiken. Dit bestaat
o.a. uit verschillende granen, te weten: mais, tarwe, gerst, haver en rogge. Eventueel
aangevuld met spliterwten, lijnzaad, zonnebloempitten of soja.

8

Om te experimenteren en te ontdekken leggen we
verschillende materialen in de tafel, zoals: trechters, wc-rollen,
schepjes, bekertjes e.d.

Sociaal-emotionele ontwikkeling:
In de huishoek kunnen we eieren koken en bakken. Er kan
gespeeld worden met verschillend verpakkingsmateriaal.
Hierbij stimuleren we het samen spelen en de fantasie.
We maken een weegschaal in de huishoek, zodat de kinderen
eieren (hoeveelheden) kunnen wegen.

Verschillende activiteiten worden in kleine groepjes aangeboden,
waarbij we de onderlinge contacten bevorderen. Ook het “naar
elkaar luisteren” en het “op je beurt wachten” horen hierbij.

Thema hoek:
De boerderij met verschillende boerderijdieren zetten we op een tafel neer. Hier kan
het boek van Dottie’s eieren en Dottie’s
kuikens nagespeeld worden.

Motorische ontwikkeling:
In de bouwhoek gaan we de kinderen uitdagen om met grote en kleine blokken te spelen. Zij
kunnen hier bijvoorbeeld een boerderij met kippen en kuikens bouwen. Ook gaan we bouwen
met eierdozen.
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Tijdens het knutselen gaan we verven, plakken en kleuren met verschillende materialen.

Goed om te vermelden is dat de pedagogisch medewerkers in een “activiteitenschrift V.E.kinderen” bijhouden welke doelgroepkinderen tijdens een V.E.-thema activiteiten doen in de
kleine V.E.-kringen. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat de V.E.-doelgroepkinderen extra
gestimuleerd worden op de gewenste ontwikkelingsgebieden en daarnaast wordt ook
voorkomen dat niet steeds dezelfde kinderen deelnemen aan de kleine kringen.
De ontwikkeling van elk kind wordt gevolgd en genoteerd in een kind-volgsysteem (zie ook
3C) en zo hebben wij een goed beeld van welke kinderen extra ondersteuning nodig hebben
en op welk gebied. Wij vinden dat vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsachterstanden
en het bieden van extra ondersteuning de kans verhoogt op een zo optimaal mogelijke
ontwikkeling en ontplooiing van het kind en bijverschijnselen kunnen dan beperkt blijven.
Daarom is het belangrijk om de ontwikkeling van elk kind goed in beeld te hebben. Behalve
ontwikkelingsachterstanden komen ook ontwikkelingsvoorsprongen voor. Kinderen met
ontwikkelingsvoorsprongen hebben weer andere zorg van ons nodig. Door met een educatief
en wisselend programma activiteiten aan de kinderen aan te bieden en dit ook in kleine
kringen te doen, stimuleren wij de ontwikkeling van de kinderen.
Voor het bieden van V.E. aan doelgroepkinderen heeft de S.P.A. afspraken gemaakt met de
gemeente Albrandswaard en verstrekt de gemeente jaarlijks een V.E.-subsidie aan de S.P.A.
Volgens een procedure kunnen doelgroepkinderen aangemeld worden bij het voorschools
Zorg- en Adviesteam in Albrandswaard. Uiteraard gebeurt aanmelding alleen na schriftelijke
toestemming van de ouders van het kind. Na aanmelding wordt het kind besproken in het
Z.A.T. en kan het twee extra V.E.-dagdelen spelen toegewezen krijgen. Dit dagdeel is in
aanvulling op de dagdelen of het dagdeel dat het kind al bij S.P.A. speelt. Een ochtenddagdeel
bij de S.P.A. duurt vanaf augustus 2020 4 uur en een middagdagdeel 2,5 uur. Wanneer het
kind al twee ochtenden op een peutergroep speelt en daarbij twee V.E.-ochtenden
toegewezen krijgt, wordt de minimale 16 uur peuteropvang per week bereikt.
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3

VISIE

3A

De ontwikkeling van kinderen van twee tot vier jaar
Kinderen vanaf twee jaar zijn in de fase van “zelf ontdekken”. De peuter beseft steeds meer
wie het is en wie bijvoorbeeld de pedagogisch medewerker is. In deze periode gaat alles
bewuster. Er ontstaat sociaal gedrag, medelijden en zorgzaamheid. Peuters spelen echter nog
veel naast elkaar en nog niet zo met elkaar.
Ieder kind heeft zijn eigen ontwikkelingstempo en ontplooit zich op zijn eigen manier. Te
denken valt aan identiteitsontwikkeling, taalontwikkeling en motorische ontwikkeling. Door
de ontwikkeling van elk kind goed te volgen, weet de pedagogisch medewerker / mentor
welke ontwikkelingsondersteuning elke peuter nodig heeft.
Over het algemeen kan gezegd worden dat peuters zich in de peuterperiode ontwikkelen tot
een zelfstandige kleuter.

3B

De ontwikkeling van kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke
beperking
Voor peuters met een beperking kan het, net als voor andere peuters, goed zijn om naast het
gezin in een veilige omgeving met leeftijdgenootjes te spelen.
Bij aanmelding wordt verwacht dat ouders/verzorgers op het inschrijfformulier kenbaar
maken dat er een bijzonderheid is betreffende gezondheid, lichamelijke beperking,
ontwikkelingsachterstand, opvallend gedrag en dergelijke. De pedagogisch medewerkers zijn
hier graag vóór plaatsing van op de hoogte. Zij maken graag kennis met de peuter en de ouders
om, samen met de ouders, te bekijken of de peuterspeelzaal wel geschikte opvang kan bieden
aan de peuter. Wanneer tot plaatsing wordt overgegaan hanteert de peutergroep een
proeftijd van drie maanden. Uiteraard wordt ook nu regelmatig met de ouders het
ontwikkelingsverloop van de peuter besproken.

3C

De invloed die pedagogisch medewerkers op de ontwikkeling kunnen hebben
Met als uitgangspunt de spontane leergierigheid van een peuter kunnen pedagogisch
medewerkers door observatie de specifieke ontwikkeling van ieder kind onderkennen en die
begeleiden, ondersteunen en stimuleren. De medewerkers zullen een dusdanig “klimaat”
scheppen, dat het voor de peuter uitnodigend is om op verkenning te gaan en ervaringen op
te doen. Daarnaast is de pedagogisch medewerker sensitief: ze is gevoelig voor de signalen
die de peuter uitzendt. De pedagogisch medewerker probeert aan te voelen en te begrijpen
wat de peuter wil, doet of bedoelt. Daarnaast is ze responsief: ze reageert positief op de
signalen van de peuter. De pedagogisch medewerker reageert op het niveau van het kind,
non-verbaal of verbaal, als een kind aandacht vraagt en laat hiermee haar beschikbaarheid
zien. De pedagogisch medewerker heeft een luisterende houding, gaat in op wat een kind te
vertellen heeft, of het initiatief dat het kind neemt. Ze toont interesse in de belevingswereld
van het kind en benadert het kind op kinderhoogte. De peuter voelt zich hierdoor
gewaardeerd, begrepen en serieus genomen.
Op het eerste dagdeel spelen van een nieuwe peuter vindt een intakegesprek plaats. Dit
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gesprek wordt gehouden door de mentor van de nieuwe peuter. Via het formulier “kindgegevens” worden allerlei zaken die van belang zijn besproken en ook afgevinkt als zijnde
besproken. Eén van deze zaken is het doorgeven van wie de mentor van het kind is. Ook
krijgen ouders de “huisregels” van de peuterspeelzaal mee. Door de informatie, die ouders
tijdens dit intakegesprek geven over hun peuter, krijgt de mentor een eerste indruk van de
nieuwe peuter.
Elke peuter krijgt dus vanaf de start van zijn of haar peuterperiode bij Stichting Peuterwerk
Albrandswaard een mentor. Dit is één van de twee vaste pedagogisch medewerkers van de
groep, waarin de peuter speelt. In het geval de peuter in meerdere groepen speelt, wordt
binnen het team van de betreffende peuterspeelzaal besproken welke pedagogisch
medewerker de mentor van het kind zal zijn. Er wordt hierbij gestreefd die pedagogisch
medewerker te kiezen, die het kind het meest in de groep zal hebben.
De mentor is voor ouders het aanspreekpunt. Andersom zal de pedagogisch medewerker, die
mentor is van het kind, de gedurende de peuterperiode voorkomende gesprekken met de
ouders voeren. Dus gesprekken als het intakegesprek, voortgangsgesprekken,
slechtnieuwsgesprekken en het overdrachtsgesprek.
De ontwikkeling van de peuters wordt
gevolgd via een kind-volgsysteem. De S.P.A.
heeft het kind-volgsysteem “Zo praat ik”, “Zo
doe ik” en “Zo beweeg ik” in gebruik
genomen. De ontwikkeling van elke peuter
zal via dit volgsysteem gevolgd worden. Elk
half jaar wordt de ontwikkeling van het kind
in het volgsysteem genoteerd. Daar waar de
ontwikkeling zorg geeft, kan via tips gegeven
in de handleiding van het volgsysteem, door
de pedagogisch medewerkers extra
aandacht aan dat zorggebied gegeven
worden. Uiteraard met de bedoeling om dat
ontwikkelingsgebied op het gewenste niveau
te krijgen. Behalve het genoemde kindvolgsysteem maken de mentoren soms ook gebruik van Peuterlijnen.
Bij elk V.E.-thema wordt in een “activiteitenschrift V.E.-kinderen” bijgehouden welke
activiteiten met welke peuters gedaan kunnen worden dan wel zijn gedaan. Zo wordt ervoor
gezorgd dat elk V.E.-doelgroepkind regelmatig de voor hem of haar passende
ontwikkelingsondersteuning krijgt. Ook worden hierin de geadviseerde oefeningen van
betrokken logopedisten of fysiotherapeuten van het kind genoteerd en bijgehouden wanneer
met het kind op de groep geoefend wordt.
Wanneer er zorg over een ontwikkelingsgebied van de peuter blijft, handelen de
pedagogische medewerkers volgens het stappenplan benoemd onder 6C van dit beleidsplan.
S.P.A. heeft een pedagogisch beleidsmedewerker / VE-coach. Zij kan meedenken in het plan
van aanpak van peuters met zorg om hun ontwikkeling en zo de mentor ondersteunen.
De S.P.A. kent voortgangsgesprekken. Met ouders wordt, wanneer de peuter de driejarige
leeftijd bereikt, de ontwikkeling van het kind besproken. Dit gebeurt in een kort gesprekje na
groepstijd en aan de hand van het kind-volgsysteem. Uiteraard kunnen ouders ook tussentijds
een voortgangsgesprekje aanvragen bij de groepsleiding.
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DOELGROEP “DE PEUTER” VAN TWEE TOT VIER JAAR

4A

Basisvoorwaarden voor ontwikkeling in de peutergroep:

Veiligheidsgevoel, sfeer, houding pedagogisch medewerkers, verzorging en hygiëne
Wanneer een peuter zich niet veilig en geborgen voelt, zal hij niet op verkenning uit gaan en
dus geen nieuwe ervaringen opdoen. Op elke peuterspeelzaal observeren de pedagogisch
medewerkers de kinderen. En gaan zij in op de gevoelens en behoeften van de kinderen en
verwoorden zij deze, waardoor de peuter zich begrepen voelt. Daarnaast proberen zij het
groepsgebeuren zo te sturen dat stillere peuters zich niet terugtrekken bij drukker gedrag van
de andere kinderen. Dit doen zij door bijvoorbeeld het drukkere gedrag om te buigen naar
rustiger spel, door ander materiaal aan te bieden.
Een goede sfeer is belangrijk in de peutergroep. Deze wordt in eerste instantie bepaald door
de beide pedagogisch medewerkers. Voor een goede sfeer is een goede samenwerking tussen
beide medewerkers een vereiste. Daarnaast zal de eigen karakteristieke inbreng van elke
medewerker mede de sfeer bepalen.
De houding van de pedagogisch medewerker bepaalt de sfeer. Ook de houding naar ouders
en kinderen toe. Wanneer de kinderen ’s morgens de peutergroep binnenkomen, zullen beide
medewerkers het kind en de ouder begroeten. Tijdens deze begroeting kunnen
bijzonderheden of speciale aandachtspunten worden uitgewisseld over de peuter. Wanneer
er bijzonderheden verteld worden, die beter niet in het bijzijn van de peuter of andere ouders
gezegd kunnen worden, kan dit op de gang gebeuren of tijdens een afspraak met de
pedagogisch medewerkers op een nader te bepalen tijdstip.
Genoemde begroetingscontacten zullen de ouder het vertrouwen moeten geven, dat zijn of
haar kind in goede handen is. Immers niet alleen voor de peuter is de stap naar de peutergroep
groot, dit geldt ook voor de ouder.
Tijdens het spelen in de peutergroep berust de verzorging van het kind bij beide pedagogisch
medewerkers. Op de peuterspeelzaal blijft de verzorging van kinderen beperkt tot het gaan
naar het toilet of verschonen van een vieze luier, het handen wassen, het schoonmaken van
vieze neuzen, het verschonen van nat of vies geworden kleding e.d. De pedagogisch
medewerkers van elke peuterspeelzaal zullen de kinderen stimuleren dit zelf, zoveel als
mogelijk is, te doen.
Daarnaast zullen zij aandacht geven aan de persoonlijke hygiëne. Bijvoorbeeld door zelf
regelmatig het handen wassen voor te doen en zo het kind te stimuleren.
Elke peuterspeelzaal van S.P.A. volgt de veiligheidseisen van de GGD. Dit betekent dat ruimte
en materiaal gecontroleerd kunnen worden. Er is een E.H.B.O.-doos met voorgeschreven
inhoud aanwezig op de peutergroep. Ingeval van ziekte worden de richtlijnen aangaande
besmettelijke infectieziekten van de GGD gevolgd. En de pedagogisch medewerkers volgen op
gezette tijden een herhalingscursus E.H.B.O. voor het jonge kind en een herhalingscursus
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Bedrijfshulpverlening. Ook heeft elke peuterspeelzaal een actueel Beleidsplan Veiligheid en
Gezondheid en een ontruimingsplan.
Wenprocedure
Wanneer een kind voor het eerst naar de peutergroep gaat, komt het in een omgeving die het
niet kent. Het komt bij een groep kinderen en leiding die onbekend zijn. Het kind krijgt de
gelegenheid om op zijn eigen wijze te wennen aan deze nieuwe omstandigheid. Het kan
vertrouwd raken met de nieuwe omgeving en een hechtingsrelatie opbouwen met de
pedagogisch medewerkers. Deze kunnen met hun deskundigheid het kind begeleiden en
hierbij helpen. Op de eerste morgen dat de peuter komt spelen, worden ouder en kind
ongeveer een half uur later verwacht. Dit opdat de andere ouders dan weg zijn en de
pedagogisch medewerkers daardoor meer tijd hebben om ouder en kind te ontvangen.
Tijdens deze eerste kennismaking zullen de medewerkers bij de ouders informeren naar
eventuele bijzonderheden aangaande het kind. Soms zal deze eerste kennismaking juist kort
en duidelijk gehouden worden. Soms heeft het kind het nodig, in de nabijheid van de ouder,
rustig aan de nieuwe omgeving te wennen. Dit al naar gelang het karakter van het kind. Het
afscheid kan het beste kort en duidelijk zijn. De ouder kan altijd naar de peuterspeelzaal bellen
om te informeren hoe het met zijn of haar kind gaat. Sommige kinderen hebben steun aan
een knuffel of een speen. Het is daarom zeker raadzaam deze de eerste keren mee te geven.
Wanneer na herhaaldelijk proberen, blijkt dat een peuter niet kan wennen op de peutergroep
en niet te troosten en af te leiden blijkt, is het soms noodzakelijk om het spelen op de
peuterspeelzaal nog een aantal maanden uit te stellen en het dan nogmaals te proberen. Dit
uiteraard in het belang van het kind.
Een andere mogelijkheid, wanneer een peuter niet kan wennen op de peuterspeelzaal, is het
langer laten blijven van de ouder en het kind maar heel kort zonder de ouder in de groep te
laten. Langzaamaan kunnen deze periodes dan opgebouwd worden. In samenspraak met de
ouder wordt voor een passende aanpak gekozen.
Groepsindeling
Elke groep bestaat uit maximaal 16 kinderen van twee tot vier jaar oud en twee
gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Op peuterspeelzaal Tinkerbell laat de
groepsruimte plaatsing van maximaal 15 peuters in de groep toe. Er wordt naar gestreefd dat
op elke groep dezelfde twee pedagogisch medewerkers werken, elke groep heeft dus twee
vaste leidsters. Elke groep komt in principe twee dagdelen spelen. Wanneer de planning dit
toelaat, is er de mogelijkheid om meer dan twee dagdelen te komen spelen. Wat leeftijd en
geslacht betreft, zijn de groepen gemêleerd. Kinderen op een standaardplaats mogen vanaf
twee jaar starten op de peuterspeelzaal. Kinderen op een gesubsidieerde plaats mogen vanaf
twee jaar en vier maanden beginnen in de peutergroep.
Elke groep kent twee vaste leidsters. De werkwijze op de groep is dusdanig dat elke
medewerker altijd zicht heeft op haar collega. De toiletgroep van elke peuterspeelzaal is
gelegen naast of in de buurt van de groepsruimte. Op elke peuterspeelzaal blijft er zicht op de
toiletruimte. De ergonomische commode staat in de toiletruimte of in de peutergroep.
Elke pedagogisch medewerker is op de hoogte van het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid
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van haar peuterspeelzaal, van het ontruimingsplan, van alle regels en afspraken van het
Kwaliteitsstelsel van S.P.A. en van de interne regels voor medewerkers. Alle medewerkers
staan ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang.
In geval van ziekte van een medewerker wordt één van de oproepkrachten van de organisatie
gevraagd te komen werken. De pedagogisch medewerker plus zorgt voor tijdige vervanging.
Is de pedagogisch medewerker plus diegene die niet in staat is om te werken, dan zorgt een
daarvoor aangestelde collega voor vervanging. In alle gevallen is het streven om een zelfde
vervangster op de groep te laten werken, zodat de kinderen niet teveel wisselende leidsters
op de groep hebben.
Daarbij kan vermeld worden dat alle medewerkers, die op oproepbasis werken, ook
deelnemen aan de E.H.B.O. en Bedrijfshulpverleningscursussen en dus, net als de
medewerkers in vaste dienst, weten hoe zij moeten handelen bij een ongelukje of een
calamiteit.
Vanaf 18 maanden kan een peuter aangemeld worden bij de administratie van Stichting
Peuterwerk Albrandswaard. Gestreefd wordt een peuter rond de leeftijd van twee jaar te
plaatsen op een standaardplaats en vanaf twee jaar en vier maanden op een gesubsidieerde
plaats. Wanneer de definitieve plaatsingsdatum bekend is, krijgt de ouder schriftelijk bericht
van de administratie. Ongeveer een week voor de plaatsing ontvangt de peuter van de
pedagogisch medewerkers van zijn of haar groep een welkomstkaartje.
Op de eerste morgen dat het nieuwe kindje komt spelen, wordt er door de medewerkers van
de groep een “raamhanger” opgehangen ter verwelkoming of op andere wijze wordt vermeld
dat er een nieuwe peuter in de groep komt. Andere ouders van de groep kunnen dan lezen
dat er een nieuw kindje in de groep komt en hoe dit kindje heet.
Peuters met een lichamelijke of verstandelijke beperking kunnen, indien hun beperking dit
toelaat, geplaatst worden op onze peuterspeelzalen.
Voorafgaand aan de plaatsing zullen de pedagogisch medewerkers van de groep indien nodig
bij het kind thuis een bezoek brengen om de plaatsingsmogelijkheden met de ouders te
bespreken. Bij dit huisbezoek is ook, indien mogelijk, een begeleid(st)er van een hulp
biedende, gespecialiseerde instantie aanwezig (bijvoorbeeld Auris of het wijkteam e.d.).
Wanneer een kind met een beperking op de peuterspeelzaal komt spelen, zal er na drie
maanden een evaluatiegesprek plaatsvinden tussen ouders en medewerkers. Tijdens dit
gesprek wordt besproken hoe het gaat met het kind in de peutergroep; hoe de
groepsgenootjes omgaan met het kind en het kind met hen; of de pedagogisch medewerkers
kunnen omgaan met het kind e.d.
De peuterspeelzaal behoudt het recht te allen tijde, uiteraard met redenen omkleed, de
mogelijkheid tot spelen voor het lichamelijk of verstandelijk beperkte kind stop te zetten. Dit
is dan in het belang van het kind en/of de peutergroep. Aangetekend dient hierbij te worden
dat in alle gevallen vastgehouden moet worden aan de groepsgrootte van 16 of 15 kinderen.
Dit zou kunnen betekenen dat, bij plaatsing van peuters met een lichamelijke of verstandelijke
beperking, de pedagogisch medewerkers te zwaar worden belast en dat zij zich niet optimaal
kunnen inzetten voor het welzijn van de gehele groep. Zoals hiervoor benoemd kan dit een
reden zijn om de mogelijkheid tot spelen voor het verstandelijk of lichamelijk beperkte kind te
moeten stop zetten. Bij een dergelijke plaatsing is regelmatig overleg en
informatieverstrekking tussen ouders en medewerkers belangrijk.
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Meer dan twee dagdelen naar de peutergroep
Per groep worden er maximaal 16 of 15 kinderen geplaatst. Soms is het mogelijk een extra
dagdeel te bieden:
•
Kinderen kunnen alleen extra komen in dezelfde stamgroep (=hetzelfde lokaal).
•
Opgave verloopt via de administratie, die er zorg voor draagt dat het kind op een extra
dagdeel geplaatst wordt. De administratie kan ouders de informatie verstrekken op
welke dagdelen en op welke peutergroepen er nog ruimte is om extra te komen
spelen.
•
Mochten alle dagdelen van een peuterspeelzaal bezet zijn, dan kan de peuter op een
wachtlijst “extra dagdeel” geplaatst worden. De datum van aanvraag voor een extra
keer komen in de peutergroep bepaalt de volgorde van eventuele plaatsing. Zodra het
kind aan de beurt is om een dagdeel extra te komen, ontvangt de ouder dan schriftelijk
bericht.
•
Voor deze extra dagdelen geldt geen opzegtermijn, in tegenstelling tot de vaste
dagdelen waarvoor een opzegtermijn van twee maanden geldt.
Indeling ruimte en aanbod materiaal
De indeling van de ruimte nodigt de peuter uit tot spelen, bijna alle materialen bevinden zich
op kinderhoogte en -bereik. Dat heeft ook als voordeel dat de peuter zichzelf hiermee kan
redden.
In de groepsruimte staan lage tafels en stoelen en ook een ergonomische tafel. Elke
peuterspeelzaal heeft een huishoek, een leeshoek en een bouwhoek met daarbij horend
speelmateriaal. Er zijn open kasten waar de puzzels in liggen, vrij voor de peuters om uit te
kiezen of te ruilen. Ook zijn er kasten met tekenmateriaal en kleimateriaal en dergelijke. Klein
constructiemateriaal is ook op elke peuterspeelzaal aanwezig. Dit materiaal wordt meestal in
de tweede ronde van het vrij spelen neergezet.

Naast al het aanwezige materiaal op de peuterspeelzalen zoals
prentenboeken, gezelschapsspelletjes, intermediair Bas,
vertelplaten, puzzels en kleurenmateriaal wordt er ook zelf
(V.E.-)materiaal gemaakt. De pedagogisch medewerkers maken
zelf V.E.-materiaal zoals bijvoorbeeld plaatjes met
tegenstellingen,
memory
spellen en woordkaarten.
Indien nodig wordt er bij het
thema passend materiaal
aangeschaft, van een andere
peuterspeelzaal van S.P.A.
geleend of van de onderbouw
van de basisschool geleend.
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Elke peuterspeelzaal heeft een buitenruimte met een berging. In deze berging worden fietsjes,
tractoren, hoepels en ballen en ander speelmateriaal opgeborgen. Sommige peuterspeelzalen
hebben een buitenkeuken, gemaakt door een enthousiaste ouder.
Indeling dagdeel
Voor aanvang bereiden de pedagogisch medewerkers de ruimte voor. Er worden, ter
stimulans, kleurplaten op de ergonomische activiteitentafel gelegd met bijhorend materiaal
als kleurpotloden of wascokrijtjes. Ook worden op deze activiteitentafel bijvoorbeeld de
onderleggers neergelegd met klei en de kleibenodigdheden of de benodigdheden voor een
plakwerkje. De speelkleden worden zo neergelegd, dat voor de peuters duidelijk is waar met
wat wordt gespeeld: garage, boerderij of blokken en dergelijk materiaal. Ook puzzels worden
uitnodigend op de tafels klaargelegd.
Wanneer de kinderen binnenkomen, verwelkomen de pedagogisch medewerkers hen en hun
ouders. De kinderen zijn vrij te spelen waar of met wat zij willen tot aan de eerste kring. De
medewerkers begeleiden de creatieve activiteiten aan de activiteitentafel en verder
begeleiden zij de peuters tijdens het vrij spelen in de overige “hoeken” van het lokaal. Indien
nodig ruimen zij hier en daar wat op, zij bemiddelen bij ruzietjes, observeren, begeleiden en
stimuleren waar nodig.
Tijdens het spelen is het de bedoeling dat het materiaal in de daarvoor bestemde “hoek” blijft.
De klei hoort bij de kleitafel en niet in de poppenhoek. Ook is het de bedoeling, dat de peuters
na het spelen het door hen gepakte materiaal weer opbergen, daar waar het hoort. De
pedagogisch medewerkers hebben hierbij een begeleidende rol. Hollen en rennen mag niet in
de peutergroep, dat doen we buiten. Binnen is dit te gevaarlijk. Zodra dit gebeurt, proberen
de medewerkers dit gedrag om te buigen naar rustiger spel door bijvoorbeeld ander materiaal
aan te bieden.
De kring wordt aangekondigd door bijvoorbeeld een peuter te laten bellen en een
opruimliedje te zingen. Met elkaar wordt het lokaal opgeruimd. Elke peuterspeelzaal heeft
hiervoor een eigen ritueel. Op sommige locaties wordt de kring aan tafel gehouden, op andere
locaties zitten de kinderen en hun juffen op stoeltjes in een ronde kring.
In de eerste kring worden de dagritme kaarten besproken en worden de kinderen welkom
geheten. Tijdens deze kring wordt ook de activiteit van dit dagdeel besproken of wordt het
nieuwe thema geïntroduceerd.
In de tweede kring wordt er fruit of een koekje uitgedeeld en gegeten. Ook wordt de melk of
water uitgedeeld en opgedronken. Wellicht ten overvloede wordt hierbij vermeld dat de
groepsmedewerkers altijd letten op de houdbaarheidsdatum van het fruit en de melk. In de
meeste peutergroepen worden meerdere kringen gehouden. In deze kringen worden
verhalen voorgelezen, liedjes gezongen, muziek gemaakt of spelletjes met vormen, kleuren of
tellen aangeboden, een spel gespeeld met “woordkaarten” of kringspelletjes.
Elk dagdeel houdt één van de twee pedagogisch medewerkers een kleine kring met een aantal
V.E.-doelgroepkinderen. Met wie zij wat doet, wordt bijgehouden in het activiteitenschrift van
elke peuterspeelzaal. Tijdens zo’n V.E.-kring wordt de ontwikkeling van die V.E.-peuters extra
gestimuleerd met activiteiten, afgestemd op die peuters.
Bij goed weer wordt er gedurende elk dagdeel ook buiten gespeeld. Wanneer het slecht weer
is, doen de pedagogisch medewerkers met de kinderen beweegspelletjes in de groepsruimte.
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Aan het einde van elk dagdeel, ruimen groepsmedewerkers en kinderen weer met elkaar op.
De kinderen gaan weer in een kring zitten. De groepsmedewerker leest nog een verhaal voor
of er worden nog (gebaren) liedjes met elkaar gezongen. Vlak voor het einde van het dagdeel
deelt de pedagogisch medewerker de gemaakte werkjes of meegenomen spullen van de
peuters uit. Tenslotte wordt er een afscheidsliedje gezongen en worden de peuters
overgedragen aan diegene, die hen komt ophalen. Voor deze laatste kring is bewust gekozen
om de peuters tot rust te laten komen, voordat zij naar huis gaan en om de werkjes te kunnen
uitdelen.
“Regels”
Ten aanzien van de ouders zijn er “regels” wat betreft het brengen, halen, ziekmelden en het
meenemen van speelgoed. Elke peuterspeelzaal heeft regels voor ouders opgesteld. Bij het
intakegesprek krijgen ouders deze zogenaamde huisregels.
In geval van ziekte wordt de ouder verzocht dit tijdig door te geven aan de pedagogisch
medewerkers van de peutergroep. Wanneer er in een gezin een besmettelijke ziekte heerst,
dienen de pedagogisch medewerkers hiervan direct op de hoogte te worden gebracht, zodat
zij de andere ouders hierover kunnen inlichten. De peuterspeelzaal volgt de richtlijnen van de
GGD bij het omgaan met besmettelijke kinderziektes.
Alleen op peuterspeelzaal Tinkerbell gebruiken wij luizenzakken. De peuters worden met
regelmaat door de groepsmedewerkers gecontroleerd op hoofdluis. Wanneer een geval van
hoofdluis geconstateerd wordt, wordt de ouder gebeld om het kind gelijk op te halen en wordt
gevraagd het kind te behandelen met een middel tegen hoofdluis, dat verkrijgbaar is bij
apotheek en drogist.
In geval van ziek worden tijdens de morgen op de groep, waarschuwen de pedagogisch
medewerkers zo snel mogelijk de ouders of zij bellen het “noodtelefoonnummer” wat
vermeld staat op het formulier “kind-gegevens”. De ouders kunnen dan het kind komen
ophalen.
Wanneer er een ongelukje plaatsvindt in de peutergroep, zullen de groepsmedewerkers op
basis van hun E.H.B.O.-kennis bekijken of zij dit ongeluk zelf kunnen behandelen of dat de
ouder gewaarschuwd moet worden, zodat deze met het kind naar de dokter kan. Mocht het
ongeluk van dien aard zijn, dat er gelijk naar een arts of ziekenhuis gegaan moet worden, dan
zal één van de pedagogisch medewerkers per ambulance met het kind op weg gaan. De
andere groepsmedewerker zoekt telefonisch contact met de ouder en stuurt deze naar
ziekenhuis of arts. Indien nodig vraagt de andere pedagogisch medewerker bij de
naastgelegen basisschool of er iemand beschikbaar is om haar in de groep te helpen. Mocht
dit niet lukken dan kan zij telefonisch contact met een in de buurt wonende ouder of andere
pedagogisch medewerker zoeken, met het verzoek zo snel mogelijk naar de peuterspeelzaal
te komen. In het geval de peuter naar de dokter of het ziekenhuis moet, wordt dit opgetekend
in de ongevallenregistratie van de peuterspeelzaal.
Wanneer een peuter medicijnen gebruikt, vragen wij de ouders deze medicijnen zoveel
mogelijk buiten de tijden van de peutergroep te geven. De pedagogisch medewerkers mogen
in principe geen medicijnen toedienen. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken
worden. Alleen medicijnen voorgeschreven door een arts komen hiervoor in aanmerking. De
ouders dienen een verklaring te ondertekenen, waarin toestemming wordt gegeven dat de
pedagogisch medewerker de medicijnen mag toedienen. Ook wanneer kinderen met een
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ernstige allergie of andere levensbedreigende bijzonderheid in de peutergroep geplaatst
worden, kan door de groepsmedewerkers gevraagd worden een verklaring te ondertekenen.
Het meenemen van speelgoed is op de peuterspeelzaal toegestaan. Wel moeten peuters en
ouders zich ervan bewust zijn dat de pedagogisch medewerkers geen verantwoordelijkheid
kunnen dragen bij het zoekraken of kapotgaan van dit speelgoed. Kostbaar speelgoed kan
daarom beter niet meegenomen worden.
Knuffels of spenen kunnen, zeker in de beginperiode, van pas komen. De peuter kan hier bij
verdriet steun aan hebben. De knuffels en spenen, die even niet even niet in gebruik zijn,
worden bewaard in de bakken, die voor elke groep aanwezig zijn op de peuterspeelzaal.
Ten aanzien van de peuter zijn er “regels” uit veiligheidsoverwegingen en wat sociaal
acceptabel is. “Regels” uit veiligheidsoverwegingen zijn o.a.: de schaartjes staan in een
afgesloten kast en moeten aan de groepsmedewerkers worden gevraagd. Stoelen zijn om op
te zitten en niet om op te staan. Ook is het niet de bedoeling op de tafels te gaan zitten. Daar
zijn tafels niet voor bedoeld. Dit geldt dus ook voor de pedagogisch medewerkers. Bij het
buiten spelen gaan de hekken van het buitenspeelterrein altijd dicht, zodat de peuters niet
per ongeluk van de buitenspeelplaats af gaan. De stopcontacten zijn beveiligd met
afdekplaatjes, zodat de kinderen niet hun vingers in het stopcontact kunnen steken. Daarnaast
houdt, zoals reeds hiervoor geschreven, de verantwoordelijkheid van de pedagogisch
medewerkers op bij de deur van het lokaal.
4B

Ontwikkelingsmogelijkheden scheppen

Sociale ontwikkeling
Het spelen in een groep bevordert de ontwikkeling van het sociale gedrag. Er ontstaat een
gevoel van bij elkaar horen en zorgzaamheid. De peuters leren samen spelen, samen delen en
rekening te houden met elkaar. Het is een ervaren van de wereld buiten het gezin. De
pedagogisch medewerkers hebben oog voor elk kind en leren de kinderen om goed te kunnen
communiceren, samen te werken, anderen te helpen, conflicten te voorkomen en zelf op te
lossen. Hiermee wordt de peuters een kans gegeven om zich te ontwikkelen tot mensen, die
goed kunnen functioneren in de samenleving.
De pedagogisch medewerker draagt er zorg voor dat zij op ooghoogte met de peuter
communiceert. Zij benoemt de emoties en de gevolgen. Bijvoorbeeld:
Meisje A. is boos en slaat meisje B. omdat deze haar pop heeft afgepakt. B. huilt omdat A. haar
heeft geslagen. Allebei de kinderen krijgen aandacht van de pedagogisch medewerker en zij
neemt elk kind even apart. Zij troost B. en vraagt ondertussen aan A. hoe het komt dat zij zo
boos is. Zij vertelt dat B. haar pop heeft afgepakt. De pedagogisch medewerker legt uit dat A.
wel boos mag zijn, maar dat zij niet mag slaan. Zij vraagt ook of A. wel ziet dat B. hierom moet
huilen. Wanneer A. bevestigend knikt, vraagt de pedagogisch medewerker aan B. waarom zij
de pop van A. heeft afgepakt. B. snikt nog na en vertelt dat zij ook met de pop wilde spelen.
De pedagogisch medewerker legt haar uit, dat zij dit begrijpt maar dat ze samen dan een
andere pop zullen gaan pakken uit de huishoek omdat A. deze pop al heeft. Nadat er een
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andere pop gepakt is, spelen A. en B. samen verder. De emoties van de peuters zijn niet
afgekeurd door de pedagogisch medewerker, wel het gedrag. Gevoelens zijn er en het is
belangrijk dat de pedagogisch medewerker deze voor de peuters vertaalt en de kinderen helpt
er goed mee om te gaan.
Emotionele ontwikkeling
Bij het spelen in een groep ontstaan emoties zoals blijdschap, verdriet, boosheid, alleen zijn
en enthousiasme. Peuters leren met zowel positieve als negatieve gevoelens om te gaan. De
pedagogisch medewerkers vervullen hierbij een begeleidende, stimulerende en
bemiddelende rol en dragen er zorg voor dat elk kind zich emotioneel veilig voelt. Belangrijk
is dat het kind het naar zijn of haar zin heeft. De kinderen moeten zich veilig en beschermd
voelen. Wanneer een kind zich onveilig voelt, staat het niet open voor spelen en leren.
De taak van de pedagogisch medewerker is dus om ervoor te zorgen dat elk kind zich veilig in
de groep voelt. De meeste kinderen geven zelf goed aan waar zij behoefte aan hebben: eerst
even met mamma de dierenpuzzel maken, voordat mamma afscheid neemt; samen met de
juf mamma uitzwaaien bij het zwaairaam; in de buurt van de pedagogisch medewerker blijven
totdat het wel ineens zelf ergens op af durft te gaan; nog even houvast hebben aan de knuffel
van thuis totdat die tijdens het spel ‘vergeten’ wordt en in de bak gelegd kan worden. Elk kind
heeft hiervoor tijd nodig, bij de één duurt dit lang en bij het andere kind veel korter. De
pedagogisch medewerker begeleiden dit proces met zorg.
Taalontwikkeling
Door het contact met anderen, het kringgesprek, het voorlezen en het zingen ontwikkelt een
kind spelenderwijs zijn of haar taal. Elk team van de peuterspeelzalen van S.P.A. werkt in het
kader van de V.E. met activiteiten volgens de methode “Doe meer met Bas”. Bij elk V.E.-thema
worden de peuters activiteiten ter bevordering van hun ontwikkeling aangeboden, zie
hiervoor het voorbeeld uit de praktijk onder 2D.
Lichamelijke ontwikkeling
Lichamelijke ontwikkeling omvat grove en fijne motoriek.
De fijne motoriek wordt mede ontwikkeld door het prikken, knippen, tekenen, plakken en
kleien.
De grove motoriek wordt mede ontwikkeld door het gymen, dansen, fietsen, glijden, met
hoepels spelen en dergelijke.
Sensomotoriek is een samentrekking van sensoriek en motoriek. Sensoriek wil zeggen: het
ervaren van prikkels met de zintuigen: horen, ruiken, voelen, proeven en zien. Motoriek wil
zeggen: het vermogen te kunnen bewegen. Deze twee vaardigheden samen zorgen er
bijvoorbeeld voor dat je een bal kunt vangen: je ziet de bal aankomen, je steekt je armen uit
en vangt de bal. De sensomotorische ontwikkeling is erg belangrijk voor de totale ontwikkeling
van kinderen. Door (senso)motoriek leren kinderen hun eigen lichaam kennen, en via hun
eigen lichaam de wereld om hen heen. Een verstoorde (senso)motorische ontwikkeling kan
ook problemen in de taal-, reken- en sociale ontwikkeling hebben.
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Bij elk V.E.-thema worden activiteiten ter bevordering van de (senso)motoriek aangeboden.
Zie hiervoor het voorbeeld uit de praktijk onder 2D.
Verstandelijke ontwikkeling
Onder het verstandelijk (cognitief) aspect van de ontwikkeling van ieder kind verstaan we de
voor- en achteruitgang van geestelijke vermogens, zoals de waarneming, het denken, het
geheugen, de taal en het leren. Door middel van observatie kan een pedagogisch medewerker
de specifieke ontwikkeling van ieder kind onderkennen en die begeleiden en zo het kind iets
aanbieden wat een uitdaging is. Peuters leren begrippen te gebruiken zoals groot/klein,
vol/leeg. Het team van elke peuterspeelzaal wil de peuters iets leren dat zinvol voor hem of
haar is. Deze begrippen worden regelmatig bij de V.E.-thema’s aangeboden. De medewerkers
willen elk kind gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van zelfstandigheid, zelfvertrouwen,
flexibiliteit en creativiteit. Het kind moet zich motorisch, cognitief, emotioneel en sociaal
kunnen ontwikkelen.
Ontwikkeling van zelfredzaamheid
Een medewerker stimuleert ieder kind op het eigen niveau zoveel mogelijk zelf te doen.
Bijvoorbeeld meehelpen opruimen, zelf naar het toilet gaan, zelf handen wassen, zelf
materiaal pakken waarmee het wil spelen, zelf je jas aan- en uitdoen. De ruimte is hier ook op
ingericht. Daarbij is het van belang dat ook de ouders de zelfredzaamheid van hun kind
stimuleren en hen niet blijven “pamperen”. Juist op de basisschool is het van belang dat een
kind bovengenoemde zaken zelfstandig kan.
Ontwikkeling van identiteit
Een peuter is bezig om zich als een individu te ontwikkelen. Actief luisteren helpt goed in deze
periode, het onder woorden brengen wat je denkt dat hij of zij met zijn of haar gedrag wil
zeggen en zo te laten merken dat wij begrijpen wat hij of zij wil. Het is daarbij belangrijk het
kind de ruimte te geven om eigen beslissingen te nemen binnen de grenzen die er op de
peuterspeelzaal gesteld worden. Zo wordt elk kind geleerd op een sociale en respectvolle
wijze met anderen om te gaan. Ze leren wat wel en niet mag. Er zijn veel ongeschreven
gedragsregels: je mag een ander geen pijn doen, samen delen, op je beurt wachten, etc.
Spelenderwijs en in de dagelijkse omgang met de kinderen proberen de pedagogisch
medewerkers hen dit bij te brengen. Dit is voor het team van elke peuterspeelzaal van S.P.A.
een basisdoel en de kern van de opvoeding. Zo maken de kinderen kennis met grenzen,
normen en waarden en omgangsvormen in onze samenleving.

4C

Het vastleggen van het ontwikkelingsverloop
De ouders worden regelmatig mondeling en tijdens een 3e en 4e jaargesprek op de hoogte
gehouden van de ontwikkeling van hun kind door de mentor van het kind. De ontwikkeling
van elk kind wordt op elk dagdeel gevolgd en vastgelegd in het kind-volgsysteem.
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Wanneer de ontwikkeling afwijkt, bespreken de medewerkers dit met de pedagogisch
beleidsmedewerker / V.E.-coach en de directeur in het teamoverleg. Daarnaast vindt er een
gesprek met de ouders plaats en eventueel met verdere instanties.
Indien gewenst wordt deze bespreking schriftelijk vastgelegd. Hierbij wordt het protocol
Werkinstructies aangaande ontwikkelingsproblemen gevolgd. Zie hiervoor ook punt 6C van
dit beleidsplan.
4D

Het stimuleren van het ontwikkelingsverloop
Als pedagogisch medewerker probeer je ontwikkelingsmogelijkheden te scheppen en zorg te
dragen voor de basisvoorwaarden hiervan. De pedagogisch medewerkers laten de peuter de
verschillende mogelijkheden van de spellen en de materialen zien, zodat het kind er voortaan
zelf mee aan de slag kan.
Na de observatie van het kind wordt de ontwikkeling van ieder kind vastgelegd in het kindvolgsysteem. Indien nodig wordt de peuter extra begeleid. Tips voor de extra ondersteuning
worden onder andere verkregen via de handleiding behorend bij het kind-volgsysteem. Ook
heeft de pedagogisch beleidsmedewerker / V.E.-coach een grote rol in het adviseren van de
pedagogisch medewerkers in hun begeleiding van de peuters. Het ontwikkelingsverloop
wordt gestimuleerd door de activiteiten behorend bij de V.E.-thema’s. Dit is beschreven onder
2D. Door het kind te observeren en de ontwikkeling bij te houden in het kind-volgsysteem
ontstaat al snel een beeld of het kind zich goed ontwikkelt. Op het moment dat het kind zich,
ondanks de tips voor de extra ondersteuning, niet goed ontwikkelt wordt het kind een
zogenaamd “zorgkind” en wordt het besproken in het teamoverleg. Aan dit teamoverleg
nemen alle pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzaal deel, de pedagogisch
beleidsmedewerker / V.E.-coach en de directeur van S.P.A. Met elkaar worden alle
zorgkinderen besproken en wordt een plan van aanpak voor elk kind bedacht. Dit kan variëren
van het nog even aankijken tot het inschakelen van externe hulp of het aanvragen van extra
V.E.-plaatsing.
Wanneer de pedagogisch medewerkers zich zorgen maken over het gedrag of de ontwikkeling
van een peuter, kan er besloten worden – uiteraard na zorgvuldig overleg met en
toestemming van de ouders – om hulp en ondersteuning te zoeken bij externe deskundigen
of bij het voorschools Zorg- en Adviesteam. Want vroegtijdige onderkenning van een
gedragsprobleem of ontwikkelingsachterstand verhoogt de kans op een zo optimaal mogelijke
ontwikkeling en ontplooiing van het kind en bijverschijnselen kunnen dan beperkt blijven. Ons
doel is immers om kinderen zo optimaal mogelijk voor te bereiden op de basisschool.
In de loop der jaren heeft S.P.A. een heel netwerk van deskundigen opgebouwd zoals het
consultatiebureau, opvoeddeskundigen, organisaties als Auris en Kentalis, ergotherapeuten,
logopedisten, fysiotherapeuten en de wijkteams van de gemeente Albrandswaard.
In Albrandswaard bestaat een voorschools Zorg- en Adviesteam 0-4 jaar (Z.A.T.). In dit team
zitten professionals die zorg en ondersteuning bieden aan kinderen, hun ouders en aan
pedagogisch medewerkers. S.P.A. wordt in dit team vertegenwoordigd door de directeur.
Eventueel op schrift gezette observaties van de pedagogisch medewerkers worden besproken
in het Z.A.T. en de deskundigen van dit team beoordelen die signalen vakkundig. Zij brengen
dan advies uit over de naar hun mening juiste hulp en ondersteuning voor het kind, de ouders
en de pedagogisch medewerkers.
Daarnaast beoordeelt het voorschools Z.A.T. of een peuter met een ontwikkelingsachterstand
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wellicht in aanmerking komt voor extra dagdelen V.E. (Voorschoolse Educatie) spelen.
Dergelijke V.E.-dagdelen worden gefinancierd door de gemeente Albrandswaard en zijn
bedoeld voor kinderen, die zorg geven rondom hun ontwikkeling. Mede door plaatsing op
extra dagdelen V.E. wordt ernaar gestreefd het kind op een zo optimaal mogelijk niveau te
brengen, waardoor de overgang naar de basisschool zo probleemloos mogelijk zal verlopen.
V.E.-kinderen of doelgroepkinderen worden gedurende de activiteiten behorend bij de V.E.thema’s extra gestimuleerd. In een “activiteitenschrift V.E.-kinderen” wordt bijgehouden
welke kinderen aan welke activiteit hebben meegedaan. Andersom wordt voor elk
doelgroepkind in dit “activiteitenschrift V.E.-kinderen” genoteerd op welke gebieden zij extra
ondersteuning nodig hebben.

5

EXTRA ACTIVITEITEN

5A

Feesten
Aan alle feesten wordt aandacht gegeven.

Verjaardagen van peuter of familielid
Wanneer een peuter jarig is, wordt dit in de peutergroep gevierd. In overleg met de ouders
wordt het dagdeel gekozen, waarop het feest gevierd wordt. De 4e verjaardag is ook het
afscheid van de peuterspeelzaal en daarom worden ouders dan op de peutergroep
uitgenodigd om het feest bij te wonen. De groepsmedewerkers bereiden dit feest voor door
een raamhanger op te hangen, waarop vermeld staat welk kind jarig is en hoeveel jaar hij of
zij wordt. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een feestmuts voor de jarige. En er
worden verjaardagsliedjes gezongen. Elke peuterspeelzaal heeft hiervoor een eigen ritueel.
Voor wat betreft de traktatie vragen de groepsmedewerkers of deze niet te veel kan zijn. Als
het kind een zakje uitdeelt waar meerdere traktaties inzitten, dan mogen de peuters er iets
uit kiezen dat zij tijdens het feestje willen eten, de rest gaat mee naar huis. Lolly’s worden niet
getrakteerd of gaan direct mee naar huis.
Voor de verjaardag van een familielid mag een peuter in de peutergroep een cadeau maken.
Als een dergelijke verrassing door een kind gemaakt moet worden, geven de ouders dit aan
de groepsmedewerkers door.
Geboorte van broertje of zusje
Wanneer er in een gezin een baby geboren wordt, wordt er meestal door de grote broer of
zus getrakteerd. Dit gebeurt ook weer heel feestelijk, net als bij een verjaardag, met een
“babymuts”. In de kring wordt een bijpassend liedje voor de nieuwgeborene gezongen. Ter
ere van de geboorte maakt de peuter een geboortecadeau. Dit wordt feestelijk ingepakt en
als cadeautje meegegeven aan de peuter.
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Pasen
Aan Pasen wordt elk jaar aandacht gegeven. De medewerkers verzinnen elk jaar een leuke
invulling van dit thema. Dit kan bij voorbeeld een Paasontbijt zijn, eieren zoeken of het
schminken van “paashaasjes”.
Koningsdag
Aan koningsdag wordt aandacht gegeven door alle peuters een feestmuts, toeter of vlag te
laten maken, die ze op koningsdag kunnen dragen.
Moederdag
Met Moederdag verzinnen de groepsmedewerkers een cadeautje, wat de peuters zelf voor
hun moeder kunnen maken. De cadeautjes worden feestelijk verpakt met een klein gedichtje
voor mamma erop geplakt.
Vaderdag
Met Vaderdag verzinnen de pedagogisch medewerkers een cadeautje, wat de peuters zelf
voor hun vader kunnen maken. De cadeautjes worden feestelijk verpakt met een klein
gedichtje voor pappa erop geplakt.
Sinterklaas
Zodra Sinterklaas in het land is, besteden de pedagogisch medewerkers op de peutergroepen
hier aandacht aan. Het lokaal wordt in Sintsfeer gebracht en er komen voorleesboeken over
Sinterklaas en ook verkleedkleren te voorschijn. Tijdens het laatste dagdeel voor Sinterklaas
wordt het Sinterklaasfeest gevierd. Bijvoorbeeld doordat één van de pedagogisch
medewerkers zich op de groep als Sinterklaas verkleed. Soms is de zak met cadeautjes kwijt
en moeten de peuters de zak zoeken. En natuurlijk zijn er alleen maar heel knappe peuters en
wordt de zak gevonden.
Kerst
Zodra Sinterklaas terug is naar Spanje, wordt de kerstboom in de peutergroep neergezet en
met de peuters versierd. Er wordt over een passend thema behorend bij Kerst gewerkt en
meestal maken de peuters een blijvend werkje. Voor de laatste dagdelen voor de
kerstvakantie werken de pedagogisch medewerkers een feestelijk programma uit.
5B

Uitstapjes
Jaarlijks wordt een uitstapje gehouden. De bestemming van het reisje is naar keus van de
pedagogisch medewerkers. De peuters gaan bijvoorbeeld achterop bij pappa of mamma op
de fiets naar een kinderboerderij of een speeltuin in de buurt. Daar mogen ze de dieren voeren
en spelen op alle mogelijke speeltoestellen. Ouders zorgen voor zelfgebakken lekkernijen en
voor iedereen is er drinken. Bij het afscheid is er voor elke peuter een presentje.
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S.P.A. heeft in het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van elke peuterspeelzaal het protocol
bij uitstapjes opgenomen. Wanneer er uitstapjes georganiseerd worden, wordt dit protocol
gevolgd.
5C

Andere activiteiten
Fotograaf:
Jaarlijks komt de fotograaf op elke peuterspeelzaal.
Koffieochtend:
Op sommige peuterspeelzalen mogen de ouders, onder het genot van een kopje koffie of
thee, iets langer op de groep blijven. Gezellig voor de peuter, maar ook zinvol voor de
contacten tussen ouders onderling. De pedagogisch medewerkers benutten deze
inloopochtenden ook om ouders meer te vertellen over het kind in de groep of het thema
waaraan in die weken gewerkt wordt. Soms worden themaweken ook afgesloten met een
korte poppenkastvoorstelling of een tentoonstelling van gemaakte werkjes. Ouders worden
hiervoor uitgenodigd op de peutergroep.

6

OUDERS

6A

Informatie
Algemene informatie over de peuterspeelzaal kunnen ouders lezen in het informatieboekje
van Stichting Peuterwerk Albrandswaard. Hierin kunnen de ouders lezen over de gang van
zaken op de peutergroepen, informatie over de allereerste dag, het brengen en halen, de
openingstijden, vakanties, kosten verbonden aan het spelen in de groepen, verzekeringen,
aan- en afmeldingsprocedure, hoe te handelen bij ziekte, hoe te handelen wanneer het kind
nog niet zindelijk is, de namen van de pedagogisch medewerkers en leden van de
oudercommissies. Dit informatieboekje krijgen de ouders samen met het inschrijfformulier
thuis toegestuurd.
Ouders krijgen op de eerste speelmorgen tijdens een intakegesprek mondelinge informatie
van de pedagogisch medewerkers over de manier van werken. Daarnaast ontvangen ze tijdens
deze intake verschillende formulieren zoals over het mentorschap, de ouder-vertalerbrief, de
ouder-hulplijst, een toestemmingsformulier voor het maken van foto’s en het overzicht met
de schoolvakanties. Met de ouders wordt een stencil doorgenomen met “huisregels”. Hierin
worden zaken van belang over de peuterspeelzaal benoemd, die de ouders ook mee naar huis
krijgen. De pedagogisch medewerkers dragen er zorg voor dat dit gesprek plaatsvindt op een
moment, dat zij tijd kunnen vrij maken voor ouders en kind om alle vragen te kunnen
beantwoorden en voldoende informatie te kunnen geven. Daarnaast is dit gesprek natuurlijk
bedoeld om informatie in te winnen bij de ouders over de peuter. Dit opdat de
groepsmedewerkers, door op de hoogte te zijn van voor de peuter specifieke gedrags- en
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karakterkenmerken, het kind sneller zullen leren kennen.
Wanneer het kind in de peutergroep speelt, ontvangen de ouders regelmatig schriftelijke
mededelingen van de pedagogisch medewerkers. Dit kunnen brieven zijn over bijvoorbeeld
de schoonmaakavond, de fotograaf, de peuterreis, paas-, sinterklaas- of kerstviering e.d. Deze
brieven worden op naam uitgedeeld.
Daarnaast hangen er ook regelmatig mededelingen en verzoeken op het memobord in de hal
zoals o.a. informatie over het thema waaraan gewerkt wordt, het heersen van een
besmettelijke ziekte, foldermateriaal, voorstelstukjes van de oudercommissie, over op welke
dagdelen er nog plek is om te spelen e.d. Ook wordt op dit memobord vermeld wanneer er
stagiaires zijn op de peuterspeelzaal en voor welke studie zij stage lopen.
Samenvattend zijn de intake- en de voortgangsgesprekken contactmomenten tussen de
ouders en de pedagogisch medewerkers, met name de mentor. Een belangrijk
contactmoment om de ouders te betrekken bij alles wat er op de peutergroep gebeurt, is het
brengmoment. De peuter kan samen met de ouder vrij spelen en de pedagogisch medewerker
heeft dan gelegenheid om een informeel gesprekje met de ouders te houden.
6B

Informatie uitwisseling over het kind
Over het algemeen wordt de informatie over het kind mondeling uitgewisseld. Dit begint al
op de eerste morgen. De pedagogisch medewerkers zullen tijdens het intakegesprek aan de
ouders vragen of er nog bijzonderheden zijn, waarmee zij rekening moeten houden. Te
denken valt hierbij aan een allergie, angsten, zindelijkheidstraining of een bijzondere huiselijke
omstandigheid. De groepsmedewerkers zullen dit noteren op het formulier “kind-gegevens”
dat van elke peuter in een groepsmap in een afgesloten kast op de peuterspeelzaal bewaard
wordt. Op dit formulier staan ook de telefoonnummers vermeld, die bij nood gebeld kunnen
worden.
De groepsmedewerkers op hun beurt zullen de ouders informeren hoe het spelen de eerste
keren verloopt. Bij het brengen en halen proberen de pedagogisch medewerkers regelmatig
contact te hebben met elke ouder. Dit zal in de praktijk betekenen, dat dit niet elk dagdeel
lukt, maar toch wel met een zekere regelmaat. Het is immers belangrijk om alle informatie
over de thuissituatie, maar ook voorvallen of gebeurtenissen op de groep uit te wisselen.
Daarnaast moet er een vertrouwensrelatie ontstaan tussen ouder en groepsmedewerkers.
Mocht een ouder tijdens het haal- en brengcontact niet aan de vragen of opmerkingen
toekomen, die hij/zij toch graag wil bespreken met de pedagogisch medewerkers, dan is het
altijd mogelijk een afspraak met de medewerkers te maken voor een nader gesprek.
En bij elke informatie-uitwisseling moet bedacht worden, dat “kleine potjes grote oren
hebben” en dat niet alles in bijzijn van het kind besproken kan worden.
Wanneer de peuter drie jaar wordt, zal de mentor een voortgangsgesprekje hebben met de
ouders na groepstijd. Het kind-volgsysteem is tijdens dit gesprek het uitgangspunt.
Aan het einde van de peuterperiode stellen de pedagogisch medewerkers een
overdrachtsformulier op t.b.v. de toekomstige basisschool en indien relevant de BSO, die het
kind mogelijk zal gaan bezoeken. De mentor vult dit formulier in, wanneer het kind ongeveer
drie jaar en negen maanden is. De mentor kan met het aankruisen van 1 tot en met 5 aangeven
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hoe het kind zich op elk aspect heeft ontwikkeld. Met 1 wordt aangegeven dat dit aspect zich
langzaam begint te ontwikkelen, met 3 wordt aangegeven dat dit aspect nog in ontwikkeling
is en met 5 wordt aangegeven dat dit aspect volledig of “zo goed als” is ontwikkeld. Het
formulier is verdeeld in onderdelen t.w. sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid,
ontwikkeling Nederlandse taal, motorische ontwikkeling en speel- en leergedrag. Onder elk
onderdeel is ruimte voor een aanvulling of toelichting door de mentor. En op het formulier is
ruimte voor de ouder om zijn of haar aanvullingen te vermelden. Ook is er ruimte op het
formulier om aan te geven op welk gebied het kind extra aandacht nodig heeft. Doordat
ouders en pedagogisch medewerker voldoende ruimte hebben om op het formulier het kind
goed te kunnen beschrijven, hopen wij de basisschool een zo goed mogelijk beeld van het kind
en zijn of haar behoeftes te geven. Uiteraard gebeurt dit met de bedoeling de overgang van
het kind naar de basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen.
De ouders worden voor een gesprek op de peutergroep uitgenodigd om dit
overdrachtsformulier te bespreken, bij voorkeur zonder hun kind, en voor akkoord te
ondertekenen. Ouders krijgen een exemplaar van het overdrachtsformulier mee voor zichzelf.
Het exemplaar voor de basisschool en indien relevant voor de BSO wordt door de pedagogisch
medewerkers per post verstuurd of op de basisschool langs gebracht. Eén exemplaar blijft
gedurende één jaar bewaard op de peuterspeelzaal in een afgesloten kast.
In het geval dat ouders de overdracht niet voor akkoord ondertekenen, wordt naar de
toekomstige basisschool een bericht gestuurd dat ouders niet akkoord zijn met de overdracht
en het doorgeven van de informatie daarvan.
Wanneer er zorg geweest is rondom het kind vindt er een mondelinge overdracht met de
basisschool plaats bij voorkeur in bijzijn van de ouders. Wij noemen dit een warme overdracht.
6C Informatie over opvallend gedrag
Wanneer de pedagogisch medewerkers op de peutergroep zich zorgen maken over het gedrag
of de ontwikkeling van een kind volgen zij een stappenplan:
1.
Dit stappenplan begint met het signaleren van het opvallende gedrag door een
pedagogisch medewerker.
2.
De taak van de mentor wordt dan om dit opvallende gedrag te “verhelderen”, zo
duidelijk mogelijk proberen te krijgen wat opvalt aan het kind en wat maakt dat het
gedrag van het kind lijkt af te wijken van dat van de rest van de groep. Denk hierbij
aan: hoe lang, hoe vaak en in welke situatie doet dit gedrag zich voor.
3.
Wanneer dit duidelijk is, vraagt de mentor aan haar collega ook eens te kijken naar dit
kind. Immers wat de ene groepsmedewerker opvallend vindt, kan de andere
medewerker normaal gedrag vinden. Eventueel kan anoniem advies worden
ingewonnen bij een aan de pedagogisch medewerkers hulp biedende instantie.
4.
Wanneer ook de andere pedagogisch medewerker zich zorgen maakt, gaan de
groepsmedewerkers met de ouder praten. Om de ouder op de hoogte te brengen van
hun zorgen, maar ook om te informeren hoe het kind zich thuis gedraagt.
5.
S.P.A. heeft een pedagogisch beleidsmedewerker / V.E.-coach. Zij kan de pedagogisch
medewerkers adviezen geven hoe zij het kind het beste kunnen begeleiden. Zij
ondersteunt de pedagogisch medewerkers bij hun plan van aanpak en het gehele
begeleidingstraject.
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6.

Samen met de ouders wordt besloten wat we aan het probleem gaan doen. Dit kan
zijn:
•
nog even afwachten/aankijken;
•
observeren en op basis van deze observatie met de ouder besluiten hoe verder
aan te pakken;
•
aanpak wijzigen;
•
hulp van derden vragen, alleen met schriftelijke toestemming van de ouders.
7.
Uiteraard zal in het geval van opvallend gedrag van een kind regelmatig overlegd
worden of de gekozen oplossing positief resultaat brengt of dat er misschien een
andere oplossing geprobeerd moet worden.
8.
Alle peuters van de peuterspeelzaal met zorg rondom hun ontwikkeling worden
besproken in het teamoverleg , waar de pedagogisch beleidsmedewerker / V.E.-coach
en de directeur S.P.A. ook aan deelnemen.
9.
Alleen na uitdrukkelijke toestemming van en na overleg met de ouders kan ervoor
gekozen worden het kind aan te melden in het voorschools Z.A.T., bij het wijkteam of
bij een andere hulp biedende instantie.
De pedagogisch medewerkers van De peuterspeelzaal zullen vroegtijdig met de
ouder/verzorger overleggen wanneer zij zich zorgen maken over een kind. Want vroegtijdige
onderkenning verhoogt de kans op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling en ontplooiing van
het kind en bijverschijnselen kunnen dan beperkt blijven.
6D

Privacy
Een onderdeel van het werk van pedagogisch medewerker is het observeren van kinderen. Dit
doe je dagelijks en automatisch. “Gaat het nog goed in de bouwhoek?” “Pietje pakt die puzzel,
zou het hem lukken?” “Jantje is linkshandig, zie ik.” “Marie en Clara spelen heel veel samen.”
Zo signaleren groepsmedewerkers tijdens hun werk allerlei dingen.
Deze signalen worden vastgelegd in het kind-volgsysteem van het betreffende kind. Wanneer
er redenen zijn om het gedrag of de ontwikkeling van een kind intensiever te gaan observeren,
zal dit schriftelijk worden vastgelegd. De pedagogisch medewerker gaat zorgvuldig met dit
schriftelijke verslag om en mag deze niet laten slingeren. Alleen de betrokken collega, de
pedagogisch medewerker plus, de pedagogisch beleidsmedewerker, de directeur en de
ouders hebben inzage in dit schriftelijke verslag. Alleen met toestemming van de ouders kan
dit verslag aan verdere instanties worden doorgegeven (b.v. basisschool of instanties waar
hulp wordt gezocht).
De pedagogisch medewerkers hebben tevens geheimhoudingsplicht naar andere ouders of
naar bezoekers van de groep. Zij mogen nooit met derden praten over het gedrag en de
ontwikkeling van peuters. Behalve wanneer ouders daar expliciet toestemming voor gegeven
hebben.
Het gedrag of de ontwikkeling van een kind wordt door de twee medewerkers van een groep
besproken. Immers zij moeten een éénduidige aanpak vinden voor elk kind. Indien nodig
kunnen zij dit gedrag of deze ontwikkeling bespreken in de teamvergadering. Door ervaringen
uit te wisselen kunnen de groepsmedewerkers op een nieuwe manier van omgaan met
probleemgedrag komen. Eindverantwoordelijk is de pedagogisch medewerker plus van de
peuterspeelzaal.
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Stichting Peuterwerk Albrandswaard heeft een protocol Algemene Verordening
Gegevensbescherming. De medewerkers zijn zich er van bewust dat zij zorgvuldig moeten
omgaan met privacyregels en dus met gegevens van ouders en kinderen. S.P.A. heeft de
gegevensverwerkingen van de organisatie in kaart gebracht en deze, evenals de meldplicht
datalekken, onder de aandacht van alle medewerkers gebracht.
De peuterspeelzaal heeft respect voor de leefwijze, gewoontes, festiviteiten, rituelen en
religies uit andere culturen. Indien mogelijk proberen zij op de peutergroep hiermee rekening
te houden.
6E

Ouderparticipatie
Ouders worden bij de peutergroep betrokken door de mogelijkheid zitting te nemen in de
oudercommissie. Daarnaast kunnen de ouders de oudercommissie benaderen bij problemen
tussen ouders/pedagogisch medewerkers of ouders/raad van bestuur. De oudercommissie
zou hierbij kunnen bemiddelen.
Ouders kunnen door het invullen van een vragenlijst aangeven aan welke activiteiten zij hun
medewerking zouden willen geven. Bijvoorbeeld helpen schoonmaken, helpen bij klussen,
zitting willen nemen in de oudercommissie, etc.
De ouders van de peuterspeelzaal helpen de pedagogisch medewerkers bij het
voorbereidende knipwerk van de werkjes. De pedagogisch medewerker plus besteedt dit
werk uit aan diverse ouders, die ervoor zorgen dat de groepsmedewerkers op tijd de werkjes
geknipt terug krijgen.
Ouders worden ook gevraagd te helpen bij activiteiten rond Koningsdag, de bezoekjes aan
bejaardencentrum De Hooge Werf, bij thema-uitstapjes, sinterklaas of bijvoorbeeld het paasen kerstontbijt.
Ook helpen de leden van de oudercommissie o.a. bij het inpakken van de
Sinterklaascadeautjes. De leden van de oudercommissie hebben ook de taak de contacten
ouder-vertaler te bewaken. Daarnaast organiseren de vijf gezamenlijke oudercommissies van
Stichting Peuterwerk Albrandswaard jaarlijks een ouderavond met een bepaald thema voor
de ouders van de vijf locaties.
Ouders worden op de peuterspeelzaal uitgenodigd voor koffieochtenden, de peuterreis en bij
schoonmaakavonden.
Onder 6A en 6B worden de diverse contactmomenten tussen de ouders en de pedagogisch
medewerkers beschreven. Naast de breng- en haalmomenten, de intake- en
voortgangsgesprekken is het belangrijk om ouders te betrekken bij hetgeen er op de
peutergroep georganiseerd wordt, dus bij de V.E.-thema’s. Via themabrieven wordt de ouders
uitgelegd aan welk thema die periode gewerkt wordt en welke activiteiten er gedaan worden.
Bij elk thema wordt een “woordenlijst” verspreid, zodat ouders weten welke woordjes in die
weken aan bod komen en zodat zij deze woordjes eventueel ook met hun kind kunnen
oefenen. Ouders van V.E.-doelgroepkinderen krijgen soms kleine opdrachtjes mee naar huis,
spelletjes om bijvoorbeeld met hun kind woordjes, tellen of kleuren te oefenen. Of zij krijgen
de tekst van een liedje op papier, zodat zij dit met hun kind kunnen zingen. Ook kan het zijn
dat zij een prentenboek te leen mee naar huis krijgen om hun kind thuis voor te lezen. Hierbij
wordt niet alleen naar de behoefte van het kind gekeken, maar ook naar die van de ouder.
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Soms heeft de ouder ook onze ondersteuning nodig, meestal is dit op pedagogisch vlak.
Daarnaast kan een V.E.-thema gezamenlijk worden afgesloten, waardoor ouders bij het thema
worden betrokken. Dit gebeurt op de peuterspeelzaal door bijvoorbeeld een kijk-ochtend te
houden. Tijdens zo’n kijkochtend krijgt een ouder of opa of oma de mogelijkheid een deel of
de gehele ochtend op de groep mee te draaien. Samen met deze volwassene doet het kind
diverse activiteiten behorend bij het thema. Tijdens zo’n kijkochtend krijgt de ouder een goed
beeld van wat het kind de afgelopen weken allemaal door het thema geleerd heeft. Naast dit
informatieve gedeelte hebben de kijkochtenden ook tot doel dat ouders met elkaar
kennismaken en dat zij de pedagogisch medewerkers beter leren kennen. Zo wordt een
vertrouwensband opgebouwd. Daarbij leren ouders ook hoe zij thuis met hun kind
soortgelijke activiteiten kunnen doen.
Daarnaast kunnen ouders ook bij de V.E.-thema’s betrokken worden doordat gevraagd wordt
of zij materiaal voor het thema kunnen aanleveren. Of er wordt gevraagd of de kinderen
verkleed kunnen komen. Of door de vraag of zij bijvoorbeeld nog een foto hebben van toen
de peuter net geboren was. Of door de vraag naar seizoensmateriaal. Door ouders op deze
manier bij de thema’s te betrekken, weten zij goed wat er gebeurt op de groep van hun kind.
6F

Ontruimingsplan
Voor elke peuterspeelzaal is er een ontruimingsplan geschreven. In elke groepsmap op de
peuterspeelzalen zit een exemplaar van dit ontruimingsplan. In geval van nood volgen de
groepsmedewerkers de instructies van dit calamiteitenplan op. De medewerkers oefenen
jaarlijks een ontruiming en frissen ook jaarlijks hun kennis van EHBO en BHV op. Daarnaast is
er voor elke peuterspeelzaal een Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid opgesteld.

6G

Kindermishandeling of Seksueel Misbruik
In het geval groepsmedewerkers kindermishandeling of seksueel misbruik vermoeden bij een
peuter gaan zij te werk volgens de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Deze
Meldcode is terug te vinden in de map Kwaliteitsstelsel, waarvan elke pedagogisch
medewerker een digitale versie heeft. In deze Meldcode staat stap voor stap beschreven hoe
de pedagogisch medewerkers en de pedagogisch medewerker plus dienen te handelen. Bij
een dergelijke situatie wordt altijd de pedagogisch beleidsmedewerker / V.E.-coach en de
directeur betrokken. Eventueel sluit een zorgcoördinator van de SWKGroep aan. Voor ouders
is de Meldcode inzichtelijk via de website van de S.P.A.

6H

Overlijden
In het geval van overlijden van een peuter of pedagogisch medewerker thuis dan wel op de
peutergroep dient het team te handelen volgens het protocol Overlijden. Ook dit protocol is
te vinden in de map Kwaliteitsstelsel.

6I

Klachtenreglement
Bij klachten over de peuterspeelzaal ligt het voor de hand dat ouders in eerste instantie naar
de pedagogisch medewerkers, desgewenst pedagogisch medewerker plus, gaan. Het staat de
ouders ook vrij hun klacht via de oudercommissie of de directie kenbaar te maken. Het team
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van elke peuterspeelzaal hoopt echter dat de drempel naar hen toe zo laag is dat klachten
onderling naar tevredenheid kunnen worden opgelost. S.P.A. heeft een klachtenreglement en
voor wanneer het niet lukt om er onderling uit te komen, is onze organisatie aangesloten bij
de Geschillencommissie voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Deze geschillencommissie
kan de klacht op onafhankelijke en deskundige wijze in behandeling nemen. Ouders kunnen
via www.degeschillencommissie.nl een geschil aanhangig maken.
6J

Tevredenheidsonderzoek
Om het jaar wordt er onder de ouders van de peuterspeelzaal een tevredenheidsonderzoek
gehouden. Opvallende reacties worden in het team besproken en bekeken wordt of de
werkwijze, indien nodig, moet worden aangepast.

6K

V.E.-methode “Doe meer met Bas”
In het kader van de Voorschoolse Educatie (V.E.) wordt er op onze peuterspeelzalen gewerkt
volgens de V.E.-methode Doe meer met Bas. Door te werken met deze methode wordt de
peuters een gevarieerd educatief programma aangeboden om een doorgaande
ontwikkelingslijn van de peutergroepen tot aan de basisschool te kunnen realiseren.
Ontwikkelingsgebieden als Nederlandse taal, voorbereidend rekenen, wereldoriëntatie,
sociaal-emotionele ontwikkeling en (senso)motoriek worden door het werken met thema’s
gericht gestimuleerd. Daarnaast wordt de kinderen op de groep in kleinere educatieve kringen
en ook individueel extra ondersteuning aangeboden.
De ouders worden op allerlei manieren bij dit proces betrokken. Op het prikbord hangt het
draaiboek van het V.E.-thema, zodat voor alle ouders inzichtelijk is aan welke activiteiten bij
welk thema gewerkt wordt. Bij dit draaiboek hoort een lijst van woorden, die bij het thema
horen en deze weken geleerd worden. Ouders, waarvan het kind extra oefening nodig heeft,
worden gevraagd thuis met kind de woordjes te oefenen of boeken voor te lezen. Ouders
worden bij de thema’s betrokken door hen te vragen om materiaal voor het thema. Soms
wordt een thema afgesloten in aanwezigheid van de ouders, zoals bijvoorbeeld bij de
kijkochtenden.
De beroepskrachten van S.P.A. zijn geschoold in deze erkende V.E.-methode zodat zij de
kinderen zo optimaal mogelijk kunnen begeleiden en voorbereiden op het niveau van de
basisschool. S.P.A. is van mening dat aandacht voor de voorspoedige ontwikkeling van peuters
van groot belang is.
Voor het wisselend aanbod van activiteiten kunt u op onze website www.peuterwerkalbrandswaard.nl kijken bij nieuws bij elke peuterspeelzaal. Hier worden de thema-activiteiten
beschreven per ontwikkelingsgebied.

6L

Boekenkist
In het kader van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (V.E.) is binnen de S.P.A. nog het
Boekenpret-project aanwezig. Iedere kist van dit project heeft een thema en in elke kist zitten
20 prentenboekjes. Van het materiaal van deze boekenkisten wordt incidenteel nog gebruik
gemaakt.
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6M

Pedagogisch beleidsmedewerker / V.E.-coach
S.P.A. heeft een pedagogisch beleidsmedewerker / coach in dienst. Vanaf januari 2022
worden haar taken uitgebreid met die van V.E.-coach.
De pedagogisch beleidsmedewerker houdt in de gaten wat er verandert op het gebied van de
wet- en regelgeving en de maatschappelijke ontwikkelingen in het peuterwerk. Wijzigingen
worden vertaald naar de praktijk en hiervoor schrijft de pedagogisch beleidsmedewerker
beleidsstukken en procedures. Zij bewaakt het kwaliteitsniveau van het pedagogisch beleid
binnen de organisatie, evalueert het uitgevoerde beleid en doet verbetervoorstellen.
De pedagogisch coach zorgt voor de juiste uitvoering van het pedagogisch beleid op de
werkvloer en coacht de pedagogisch medewerkers in hun professionele ontwikkeling. Dit
gebeurt individueel en in teamverband.
De V.E.-coach is direct betrokken bij de uitvoering van de voorschoolse educatie en het volgen
van de ontwikkeling van de individuele kinderen en elke peutergroep. Zij ondersteunt de
pedagogisch medewerkers bij het opstellen van de plannen van aanpak en bij
oudergesprekken. Op organisatieniveau zorgt zij voor kwaliteitsrapportages en evaluaties en
communiceert deze, na afstemming met de directie, richting de gemeente en andere
overlegorganen.

6N

Pedagogisch medewerkers in opleiding
Op elke peuterspeelzaal van S.P.A. draaien regelmatig pedagogisch medewerkers in opleiding
op de groepen mee. Na het doorlopen van een sollicitatieprocedure kan een stagiair(e)
boventallig op de peutergroepen geplaatst worden. Hij of zij wordt dan begeleid door een
stagebegeleider. De stagebegeleider bespreekt met de pedagogisch medewerker in opleiding
welke taken van hem of haar verwacht worden. Dit zullen voornamelijk opdrachten van het
opleidingsinstituut van de stagiair(e) zijn. Onze peuterspeelzalen zijn door de stichting
Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als stageplek.
Wanneer een stagiair(e) komt meedraaien op de groepen, zal dit bekend gemaakt worden via
het informatiebord van de peuterspeelzaal. Ouders zullen dan kunnen lezen wie de stagiair(e)
is en voor welke opleiding stage gelopen wordt.

6O

Samenwerking met de basisscholen
De samenwerking tussen de basisscholen en S.P.A. krijgt steeds meer vorm. Momenteel zijn
gesprekken gaande tussen de besturen van de verschillende scholen en S.P.A. De intentie is
om een doorgaande leerlijn te realiseren. Dit willen we gaan doen door met elkaar met
regelmaat thema’s en activiteiten te gaan organiseren. Er kan zelfs gezamenlijk opgetrokken
worden in het bieden van ondersteuning aan de ouders van zorgkinderen. En in de toekomst
zou onderzocht kunnen worden in hoeverre de pedagogische visie van de peuterspeelzaal
overeenkomt met die van de inpandige peuterspeelzaal.
De basisscholen en S.P.A. vinden elkaar steeds vaker. Dit gebeurt nu vooral bij de warme
overdrachten en de grote overleggen (bijv. HIA = Handelingsgericht Integraal Arrangeren) bij
zorgkinderen. Maar hopelijk wordt de samenwerking in de toekomst dus nog meer
geïntensiveerd. S.P.A. streeft daar naar.
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7

CORONA

7A

Protocollen
Vanaf begin 2020 beheerst het COVID-19 virus ons dagelijks leven. Met regelmaat vaardigt de
regering nieuwe maatregelen uit ter bestrijding van dit coronavirus. Dit heeft tot gevolg dat
wij aangepast moeten werken op onze peutergroepen. Voor elke peuterspeelzaal is daarom
een coronaprotocol opgesteld, waar deze maatregelen in verwoord zijn. Deze aanpassingen
zijn vanzelfsprekend afgestemd op de maatregelen van de basisschool, waar de
peuterspeelzaal gehuisvest is. Het coronaprotocol van elke peuterspeelzaal wordt per mail
gedeeld met de ouders van die peuterspeelzaal, zodra er weer een versoepeling of
aanscherping van de coronamaatregelen plaatsvindt. De verplichte werkwijze van de
coronaprotocollen gaat voor de werkwijze, genoemd in dit pedagogisch beleidsplan.
Zo komen ouders bijvoorbeeld niet meer in de peuterspeelzaal en worden de peuters bij de
buitendeur van de peutergroep overgedragen aan de pedagogisch medewerkers. Doordat
ouders niet meer in de peutergroep komen, wordt veel informatie via mails gedeeld. Ook
moest in maart 2020 de ouderavond afgelast worden en heeft deze tot nu toe nog niet plaats
kunnen vinden. Een aantal activiteiten, waarbij normaliter hulp van ouders gevraagd wordt,
worden in eenvoudiger vorm georganiseerd waardoor er geen hulp van ouders nodig is.
Onze pedagogisch medewerkers staan in de frontlinie. Om hen het werk met de peuters zo
veilig mogelijk te kunnen laten doen, volgen wij de richtlijnen van het R.I.V.M. nauwgezet.

8

TOT SLOT
Elk team van onze peuterspeelzalen hoopt dat door het lezen van dit beleidsplan duidelijk is
geworden op welke manier de pedagogisch medewerkers voor uw peuter willen zorgen.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met de pedagogisch medewerker plus
van uw peuterspeelzaal opnemen voor een uitgebreider uitleg.
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