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DEEL 1: Peutercentrum Onder De Bogen 
 

1. Informatie over peutercentrum Onder De Bogen 
 
1.1 Het gebouw en de groepsruimte  
 
Peutercentrum Onder De Bogen zit in een nieuw gebouw  wat in 2017 is opgeleverd. Hierin zijn ook 2 
basisscholen gehuisvest. Dit zijn KBS Onder De Bogen en reformatorische school Eben Haëzer. 
B.S.O. KMN Kind & Co verzorgt voor-, tussen- en naschoolse opvang. Tot slot verzorgt de gemeente 
Utrecht de sportvoorziening in het gebouw. 
Binnen het grote gedeelde schoolplein heeft het peutercentrum een eigen afgebakend buitenpleintje 
met een zandbak en een buitenberging. We spelen ook op het grote plein als er geen andere 
kinderen aanwezig zijn. Hier zijn hoogteverschillen, klimtoestellen, balanceerbalken, een voetbalveld, 
zandbakken en er is een weg geschilderd waarop de kinderen kunnen fietsen, steppen, lopen enz.  
 
De groepsruimte  
Via de ingang bij de “Gymzaal” kom je in de gang waar de kapstokken voor de kinderen zijn. Ieder 
kind heeft zijn eigen kapstokhaakje. Binnen is de groepsruimte verdeeld in hoeken. Naast een kring, 
waar 3 banken staan, is er een aantal vaste hoeken: 

− de huishoek 
− de ministad 
− de bouwhoek 
− de leeshoek 
− het atelier 

We hebben een toiletruimte met een commode, lage wastafel met 2 koudwaterkranen en 2 
peutertoiletjes.. 
 
De gymzaal 
We mogen 4x per week gebruik maken van de speel-/gymzaal van school. De kinderen gymmen bij 
voorkeur op blote voeten. Indien gewenst schaffen ouders gymschoenen aan die bij ons bewaard 
worden, 
  
1.2 Veiligheid  
 
In de binnenruimte van de speelzaal is een aantal aanpassingen gedaan, zodat het veilig is voor 
kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Zo hebben we hoge deurklinken, afgeschermde 
deurscharnieren en vloerverwarming. De buitenruimte is afgeschermd met hekken. Deze hekken zijn 
door de speciale draaiklinken alleen te openen door volwassenen. Alle maatregelen voor de veiligheid 
en gezondheid zijn beschreven in ons werkplan Veiligheid en Gezondheid. 
 
1.3 Groepsomvang, en leeftijdsopbouw en medewerkers  
 
Het peutercentrum is voor kinderen van 2,5 – 4 jaar. In de groep zitten maximaal 16 kinderen per dag. 
Kinderen met een indicatie komen drie keer per week, de andere kinderen een of twee keer per week. 
Kinderen met een indicatie voor Voorschoolse Educatie komen daarmee 16 uur per week, 40 weken 
per jaar (schoolvakanties zijn vrij) en in de 1,5 jaar tussen de leeftijd van 2,5 en 4 jaar in totaal 960 
uur op de Voorschoolse Educatie.  
 
De openingstijden zijn maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 8.15 – 13.35 uur.  
Tijdens de openingstijden van de groepen zijn twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers 
aanwezig. Bij ziekte of afwezigheid van de vaste medewerkers zetten we zoveel mogelijk vaste 
invallers in. 
De vaste pedagogisch medewerkers op de groep worden ondersteund in hun werkzaamheden door 
een werkbegeleider en een zorgconsulent. De werkbegeleider ondersteunt de pedagogisch 
medewerkers in de uitvoering van het programma op de groep. De zorgconsulent ondersteunt de 
pedagogisch medewerkers in de aanpak van de kinderen op de groep. De gebiedsmanager stuurt het 
team van pedagogisch medewerkers, werkbegeleider en zorgconsulent aan. 
Ouders zijn van harte welkom om een keer mee te draaien om inzicht te krijgen in onze dagelijkse 
routines. 
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2. Pedagogisch werken 
 
2.1 Methode 
 
We werken met de VVE-methode Kaleidoscoop. Bij Kaleidoscoop staat het actief leren van de 
kinderen centraal. Kinderen die actief leren, zijn betrokken bij hun activiteiten en interacties omdat zij 
dat zelf kiezen vanuit een intrinsieke motivatie. De rijke leeromgeving draagt in sterke mate bij aan 
het zich spelend, ontdekkend en ervaringsgericht ontwikkelen. Kinderen kunnen zich pas 
ervaringsgericht ontwikkelen als ze hier de mogelijkheid voor krijgen. Dat bieden we door de rijke 
leeromgeving.  
Door te werken met een VVE methode wordt er gericht gewerkt aan het stimuleren van de 
taalontwikkeling van kinderen. Dit wordt gedaan aan de hand van thema’s die dichtbij de leefwereld 
van het kind staan. Bij het werken met een VVE methode wordt aangesloten bij de individuele 
(taal)ontwikkeling van de kinderen. Ook kinderen die extra stimulans of extra uitdaging nodig hebben, 
krijgen deze van de pedagogisch medewerkers aangeboden in een kleine kring. 
 
2.2 Volgen van de ontwikkeling 
 
De pedagogisch medewerkers volgen de individuele ontwikkeling van de kinderen in hun groep. Elke 
peuter en zijn/haar ouders krijgt een mentor, die deze ontwikkeling volgt en registreert in het 
observatie-instrument KIJK!. Alle kinderen in onze groepen worden in hun ontwikkeling gevolgd. Dit 
gebeurt door dagelijkse waarnemingen, gerichte observaties en periodieke registraties in het 
Leerlingvolgsysteem KIJK. Alle kinderen worden regelmatig met de directe collega besproken. 
Daarnaast is er twee keer per jaar een groepsbespreking met de werkbegeleider en de 
zorgconsulent.  
Met de ouders spreekt de mentor minimaal tweemaal per jaar over de ontwikkeling van hun kind. In 
dit gesprek komt aan de orde wat de ouders zelf opvalt over de ontwikkeling, wat het kind in de groep 
laat zien, welke stimulans het kind nodig heeft en wat ouders ter aanvulling eventueel thuis kunnen 
doen. Indien nodig vinden de gesprekken vaker plaats. 
 
2.3 Kennismaking en wennen  
 
De pedagogisch medewerker komt, als hun kind geplaatst is, voor een kennismakingsgesprek bij het 
kind en de ouders thuis. Dit is de eerste kennismaking met de pedagogisch medewerker in de veilige 
thuisomgeving van het kind. Op deze manier maken we het wennen in de groep een stuk makkelijker. 
Als een kind de eerste keer komt, mag een van ouders er altijd het hele dagdeel bij blijven. Zo kan het 
kind rustig wennen en de ouder zelf ervaren hoe een dagdeel verloopt. 
De pedagogisch medewerker stemt af met de ouder hoe het gaat en wat ouder en kind nodig hebben 
om het wenproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 
 
2.4 Welkom en spelinlopen 
 
Om ouders welkom te heten, geven we de ouders bij binnenkomst een hand. De kinderen mogen 
aangeven of ze de pedagogisch medewerker een high five, een knuffel of een hand geven middels 
het aanwijzen van de pictogrammen.  
Op tafel liggen verschillende materialen klaar. Zij hebben meestal betrekking op het thema (puzzels, 
ontwikkelingsmaterialen, boekjes). Na een kwartier gaat de timetimer: de peuters nemen afscheid van 
hun ouders en we verzamelen al zingend in de kring. Na het opruimliedje ruimen we de spullen op die 
op de tafels liggen en gaan we in de kring zitten.  
 
2.5 Activiteiten en materialen  
 
Jonge kinderen leren de omgeving om zich heen te begrijpen en ermee om te gaan door te spelen. 
Zo ontdekken en ervaren kinderen hoe de wereld in elkaar zit. Het peutercentrum biedt peuters door 
middel van wisselende thema's een uitdagende omgeving, waarin voor de kinderen steeds weer iets 
nieuws te ontdekken en te ervaren is. Het spelmateriaal in de verschillende hoeken wordt regelmatig 
aangepast aan het lopende thema, waardoor kinderen opnieuw gestimuleerd worden om te 
ontdekken en zich te ontwikkelen. 
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Er wordt handelingsgericht gewerkt. Dit houdt in dat we aansluiten op de behoeften van kinderen en 
daar ons handelen doelbewust op aanpassen. Er is een afwisseling tussen gestructureerd spel, vrij 
spel en zelf gekozen activiteiten. Pedagogisch medewerkers richten zich met een passend aanbod op 
het kind als individu en op de hele groep kinderen. Medewerkers helpen kinderen om steeds een 
stapje verder te groeien in hun ontwikkeling. Ze gaan hierbij uit van de behoeften van kinderen en het 
tempo van de ontwikkeling van de kinderen. 
Wij maken themaplannen met activiteiten waardoor kinderen worden gestimuleerd in: 

• ontdekken en onderzoeken 
• fantasie- en rollenspel 
• tellen en meten 
• bewegen en dansen 
• zingen en muziek 
• creativiteit 

Kinderen leren binnen deze activiteiten zich verantwoordelijk te voelen door te helpen met het pakken 
van materialen en het hebben van vaste routines. De kasten zijn zo ingericht dat kinderen zelf 
materialen kunnen pakken én opruimen. 
 
2.6 Partnerschap met ouders 
 
Ons uitgangspunt is dat ouders hun kind kennen als geen ander. Daarom werken we graag samen 
met ouders, zodat we het kind de mooiste ontwikkelingskansen kunnen bieden.  
Dit doen we door: 

• Te werken met wisselende oudercommissies. Zo kan er voor het organiseren van een 
Kerstfeest een andere oudercommissie zijn dan het voor het organiseren van bijvoorbeeld 
een Suikerfeest. 

• Een startbijeenkomst samen met ouders, manager, werkbegeleider, zorgconsulent en 
pedagogisch medewerkers te organiseren. 

• Ouders te vragen over welke onderwerpen zij een ouderbijeenkomst zouden willen. 
• Met ouders over de ontwikkeling van hun kind te spreken.  
• Meedenken bij opvoedvraagstukken. 
• Ouders te informeren over het 'reilen en zeilen' op het peutercentrum. We werken met een 

app genaamd “Klasbord”. Door middel van deze app blijven ouders heel gemakkelijk op de 
hoogte. Er worden foto's gemaakt en geplaatst zodat ouders kunnen zien wat er gedaan 
wordt. Nieuwe kinderen worden welkom geheten. Kinderen die naar school gaan worden 
uitgezwaaid. Op deze manier hopen we ouders tevens te inspireren over hetgeen ze met hun 
kind thuis kunnen doen. 

• Uitstapjes te organiseren voor de kinderen, waarbij ouders meegaan. Je kunt denken aan 
picknicken in het park, of het naar de bibliotheek gaan. 

 
2.7 Vreedzaam werken: erkennen van verschillen  
 
Wij werken met de methode De Vreedzame School voor peuters. Alle medewerkers zijn hierin 
geschoold. De groep is een soort mini-gemeenschap waarin kinderen leren hoe ze met elkaar om 
kunnen gaan. De kinderen leren om te kijken en te luisteren naar elkaar: samen te spelen, samen 
speelgoed en aandacht te delen en te wachten op elkaar. De pedagogisch medewerkers leren 
kinderen in de groep hoe ze conflicten kunnen oplossen. Medewerkers begeleiden kinderen bij het 
opbouwen van relaties met andere kinderen. Ze leren kinderen bijvoorbeeld hoe ze iets aan een 
ander kind kunnen vragen. De kinderen leren op het peutercentrum om respect te hebben voor het 
materiaal op de groep en de wereld om hen heen. Medewerkers geven hierin het goede voorbeeld.  
In de groep zitten kinderen met verschillende achtergronden en overtuigingen van ouders. Dit 
betekent ook dat kinderen te maken hebben met verschillen wanneer zij deel uitmaken van een 
groep. Dit biedt mogelijkheden om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op deelname aan onze 
democratische samenleving door ze te leren om respectvol met elkaar om te gaan. 
Een ander onderdeel van De Vreedzame School is het gevoel te hebben belangrijk te mogen zijn. Dit 
doen we het inzetten van helpende handjes. Per dagdeel zijn 2 kinderen het helpende handje. Zij 
mogen extra taakjes doen, zoals de pijl verplaatsen van de dagritmekaarten, bekers uitdelen, de 
waterkan met water vullen en op tafel zetten en meehelpen om de jassen te pakken als we gaan 
buiten spelen. 
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3. Dagindeling  
 
In het peutercentrum wordt met een vast dagritme gewerkt. Dit is een dagritme, maar soms gebeurt 
er iets waardoor we spontaan het dagritme helemaal omgooien. Vaak gebeurt dit op initiatief van een 
kind. We willen deze initiatieven serieus nemen, waardoor we flexibel in het dagritme zijn. 
 
8.15 uur  De kinderen komen met hun ouders binnen. Er is dagelijks een spelinloop . De jas en 

tas mogen aan de kapstok opgehangen worden. Fruit/groente/ lunch mag mee naar 
binnen en door de peuter in de daarvoor bestemde kast gelegd worden. We  ruimen 
gezamenlijk op.  

8.45 uur In de kring wensen we elkaar goedemorgen/goedemiddag, we kijken of iedereen er is 
en we zingen liedjes. Meestal wordt een thema gerelateerde activiteit gedaan.  

9.00 uur Daarna gaan we vooruitkijken: de kinderen kiezen een activiteit of gaan mee in een 
kleine kring om te gaan spelen en werken. Als het tijd is, ruimen we gezamenlijk op. 
Op de kast wordt speelgoed bewaard waar mee gespeeld is, waar kinderen trots op 
zijn en wat ze willen bewaren. 

10.00 uur De kinderen gaan zo nodig plassen/handen wassen, pakken hun fruit/groente en 
gaan zitten aan tafel. We zingen samen voordat we beginnen met eten en drinken. 
De kinderen mogen zelf een vorkje pakken als dat nodig is. Ook mogen ze zelf water 
inschenken. Als er geknoeid wordt laten we de kinderen zelf een doekje pakken en 
het opvegen. 

10.30 uur We gaan buiten spelen of doen bij slecht weer een beweegactiviteit 
11.30 uur Lunch en kinderen kunnen naar de wc 
12.15 uur Rusten/ rustige activiteit/ voorleesactiviteit 
12.45 uur Dans/ muziek/ creativiteit/ beweegactiviteit/ buitenspelen 
13.15 uur We kijken terug op wat kinderen gedaan hebben en wat ze gemaakt hebben. Dit 

mogen ze aan elkaar laten zien en bewaren op de kast zodat ouders ook kunnen zien 
wat de kinderen gedaan hebben. We sluiten de dag af door gezamenlijk een dagliedje 
te zingen. Zowel in het Nederlands als in het Engels. 

13.35 uur  De kinderen worden opgehaald 
 
De samenwerking met KBS Onder De Bogen is prettig. We werken grotendeels aan dezelfde 
thema's. Dit betekent dat het thema gedurende de hele dag terugkomt: in de kring, bij het spelen en 
werken, tijdens het eten, tijdens het gymmen en tijdens het buiten spelen. 
 

4. Gezond beleid en vieren van feesten  
 
Tijdens het dagdeel is er altijd gelegenheid voor kinderen om even wat te eten en te drinken. We 
zetten 2 à 3 minuten de timetimer aan om iedereen in stilte te laten eten en drinken. Dit is een fijn 
moment van rust in de groep. We stimuleren kinderen om in ieder geval één hapje fruit/groente te 
nemen en één slokje te drinken. Daarbij dwingen we kinderen niet om alles op te eten of op te 
drinken. 
Tijdens de ochtend of middag eten de kinderen fruit/groente en drinken we een beker water. 
Fruit/groente nemen de kinderen zelf mee. Bekers zijn aanwezig. 
Als een kind jarig is, mag het trakteren op een liefst gezonde traktatie. We maken een muts. We 
zingen voor de jarige en we steken kaarsjes aan die de jarige mag uitblazen.  
Regelmatig organiseren we gerichte beweegactiviteiten voor de kinderen. Bewegen is belangrijk voor 
kinderen, voor de lichamelijke én de geestelijke ontwikkeling. Als het weer het toelaat, spelen de 
kinderen buiten. Daar kunnen de kinderen naar hartenlust rennen, fietsen, klimmen en stoeien. Bij 
slecht weer doen we beweegspelletjes in ons lokaal. Op maandag en dinsdag gaan we naar de 
gymzaal of doen beweegspelletjes in het lokaal. 
Op het peutercentrum besteden we ook aandacht aan het vieren van de verschillende feesten door 
het jaar heen. Denk hierbij aan Sinterklaas, Suikerfeest, Pasen, Kerst, enz.  
 

5. Contacten met ouders 
 

Als een kind op het peutercentrum komt, heeft een van de pedagogisch medewerkers (de mentor) 
een kennismakingsgesprek met ouders en kind. Dit gesprek vindt bij het kind thuis plaats. Tweemaal 
per jaar registreren we de ontwikkeling van het kind in het Kindervolgsysteem KIJK!. Naar aanleiding 
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van deze observatie is er een gesprek met de ouders, dat noemen we een KIJK!gesprek. Daarin 
wordt de ontwikkeling van hun kind besproken. Als het kind het peutercentrum verlaat, is er een 
afsluitend gesprek. We bespreken dan de overdracht naar de basisschool. Als het nodig is, is er 
tussentijds nog een extra gesprek.  
Praktische zaken en kleine dingen die ons opgevallen zijn of die de ouders aandragen, worden bij 
binnenkomst of na afloop van de ochtend of middag met ouders besproken. Als de medewerkers 
problemen in de ontwikkeling van een kind zien, bespreken ze dit met de ouders. In overleg wordt 
eventuele hulp ingeschakeld (bijv. de zorgconsulent, logopedie of Peuterplus). Zie hieronder bij Zorg. 
Minstens 1 keer per jaar organiseren we een uitje. Bijvoorbeeld naar de bibliotheek. Ouders én 
kinderen gaan dan mee. Daarnaast nodigen wij ouders geregeld uit. Vaak is dit gekoppeld aan de 
opening of afsluiting van een thema.  
 

6. Zorg om kinderen: de rol van de zorgconsulent 
 
Binnen het peutercentrum worden kinderen met een ontwikkelingsprobleem vroegtijdig gesignaleerd. 
Aan het peutercentrum is een zorgconsulent verbonden die samen met de pedagogisch medewerker 
de ontwikkeling van alle kinderen op de groep volgt. Zij is op aanvraag op de groep aanwezig. Zij 
geeft antwoord op de vragen van de pedagogisch medewerker en geeft adviezen.   
De zorgconsulent bespreekt met de pedagogisch medewerker wat het kind nodig heeft om zich zo 
goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Wij bespreken onze ervaringen en observaties met de ouders 
en spreken gezamenlijk het ondersteunende aanbod door. We houden de ouders regelmatig op de 
hoogte en passen indien nodig het aanbod aan. 
Wat de zorgconsulent heeft gezien, bespreken wij in een oudergesprek. Mocht het kind meer nodig 
hebben dan wat wij zelf op de groep kunnen bieden, dan bespreken wij dat ook met de ouders. 
Zo nodig verwijst de zorgconsulent door naar externe deskundigen, zoals de logopedist of de 
fysiotherapeut. Soms adviseren wij verder onderzoek. Vaak heeft de zorgconsulent een 
coördinerende rol in het onderzoeken waar het beste een passend aanbod gerealiseerd kan worden. 
Zij doet dit in goed overleg met de ouders.  
De zorgconsulent heeft contacten met instanties zoals de Consultatiebureaus van de afdeling 
Jeugdgezondheid Gemeente Utrecht en het Buurtteam in de wijk, maar ook met het Audiologisch 
Centrum en Auris. We werken met de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’.  
 

7. Overdracht naar basisschool 
 
Peutercentrum Onder De Bogen werkt samen met de basisschool KBS Onder De Bogen. De meeste 
kinderen gaan vanuit het peutercentrum naar deze school. Voordat een kind 4 wordt, mag het 4 keer 
wennen op de basisschool. We vieren het afscheidsfeestje in de groep op de laatste dag dat de 
peuter aanwezig is. Ouders mogen hierbij aanwezig zijn. Ze gaan na het verjaardagsritueel naar huis 
en komen hun kind iets eerder ophalen. We maken bogen met de kinderen en de peuter die voor het 
laatst is, loopt onder de bogen door naar de gang. Wij zwaaien de peuter uit. 
Het verslag van het laatste KIJK-gesprek wordt digitaal doorgestuurd naar de basisschool. Zo nodig 
vindt er een warme overdracht plaats met als doel dat de school kan afstemmen op de behoeften van 
het kind. Ongeveer 1 à 2 maanden voordat een kind 4 jaar wordt, vindt er een afsluitend gesprek met 
ouders plaats. 
Bij zorg vindt er vooraf een gesprek plaats met intern begeleider van school/ leerkracht/ pedagogisch 
medewerker/ zorgconsulent. 
 
 

8. Hoe worden medewerkers ondersteund bij hun werk  
 
Medewerkers worden in hun werk ondersteund en aangestuurd door een werkbegeleider, een 
zorgconsulent en een manager. Ze hebben regelmatig overleg waarin de inhoud van het werk, de 
onderlinge samenwerking en de kinderen besproken worden. Het pedagogisch beleidsplan en het 
werkplan zijn het uitgangspunt bij het aanbieden van kwalitatief goed peuterspeelzaalwerk.  
De medewerkers worden ondersteund en gecoacht bij hun werk en gestimuleerd in hun ontwikkeling 
als beroepskracht door deelname aan (na)scholingen en trainingen. 
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9. Huisregels of andere zaken 
 
• Wij hebben respect voor elkaar.  
• We willen elkaar begrijpen door in de groep Nederlands met elkaar te spreken. Lukt dit niet dan 

helpen we om elkaar te begrijpen. 
• Als de groep begint, opent de pedagogisch medeweker de deur van de groep om de ouders en 

kinderen in de groepsruimte te laten. Tot die tijd wachten de ouders met de kinderen buiten het 
hek of in de gang. In de gang letten ouders erop dat kinderen niet op de trap spelen.  

• De ingang bij de gymzaal is de ingang naar het Peutercentrum.  
• Kinderwagens moeten in verband met de vluchtroute onder de trap gestald worden. 
• Loopfietsen mogen buiten op het eigen plein gestald worden. 
• De jas en tas van het kind hangen in de gang aan de kapstok bij de naamsticker.   
• Kinderen nemen een tas mee met daarin fruit/groentetrommel voorzien van naam, 

reservekleding, eventueel luiers en billendoekjes. De trommel met fruit/groente wordt door de 
kinderen zelf in de daarvoor bestemde kast gezet. 

• Bij binnenkomst geven we de ouders een hand en wensen elkaar "goedemorgen" of 
"goedemiddag". De kinderen mogen kiezen voor een high five, knuffel of een hand middels 
pictogrammen. 

• Bij het binnenkomen en verlaten van het lokaal of buitenplein dragen we zorg voor het sluiten van 
de deur of het hek in verband met de veiligheid.  

• Kinderen worden alleen meegegeven aan anderen als dit vooraf gemeld is. Bij twijfel neemt de 
pedagogisch medewerker contact op met de ouders. 

• Kinderen morgen niet opgehaald worden door kinderen jonger dan 12 jaar.  
• Bij ziekte/afwezigheid wordt dit vooraf aan de pedagogisch medewerkers doorgegeven. Dit kan 

mondeling of per app. 
• De pedagogisch medewerkers stellen het op prijs als ouders deelnemen aan de 

ouderbijeenkomsten en de spelinloop. Doordat ouders tijdens de spelinloop samen met hun kind 
spelen aan tafel, wordt de overgang van thuis naar school makkelijker voor het kind. 

• Bij gebruik van koffie/thee dragen we zorg voor de bekers in verband met de veiligheid. 
• Bij het gebruik van de app "Klasbord", gaan we allemaal zorgvuldig om met de geplaatste foto’s in 

verband met de privacy van ouders en kinderen.  
• Spenen/kauwgom/brood/drinkflessen zijn niet toegestaan in de groep. Eigen speelgoed blijft 

thuis, in de gang voor het raam of in de tas. 
• In de warme lente- en zomermaanden worden kinderen thuis ingesmeerd met zonnebrandcrème 

en zo nodig nemen kinderen een pet/hoed mee.  
• Kinderen worden gebracht om 8.15 uur. 
• Kinderen worden opgehaald 13.35 uur. 
• Wijzigingen van belangrijke informatie (bijv. telefoonnummer/adres) worden doorgegeven aan een   

pedagogisch medewerker én het Centraal Bureau 030-8201460. 
• Bij "ouders" kan ook verzorgers, opa's, oma's, tantes, au pair, etc. bedoeld worden. 
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DEEL 2: Algemene pedagogische uitgangspunten bij Spelenderwijs 
Kind & Co 

 
1. Het bieden van emotionele veiligheid in een veilige en gezonde omgeving 
2. Het bevorderen van persoonlijke competentie 
3. Het bevorderen van sociale competentie 
4. Socialisatie door overdracht van algemeen aanvaarde normen en waarden 

 
1. Het bieden van emotionele veiligheid in een veilige en gezonde omgeving 

 
1.1 Spelenderwijs ontwikkelen 
Jonge kinderen leren de omgeving om zich heen te begrijpen en ermee om te gaan door te spelen. 
Zo ontdekken en ervaren zij hoe de wereld in elkaar zit. Wij bieden een plek waar jonge kinderen 
volop kansen krijgen om zich te kunnen ontwikkelen, in hun eigen tempo en met de kwaliteiten die zij 
in zich hebben. Om kinderen goed te volgen in hun ontwikkeling hanteren we een kindvolgsysteem 
(KIJK!) waarmee we de kinderen het hele jaar door volgen en twee maal per jaar in registreren. Deze 
gegevens zijn leidend voor ons aanbod zodat we in de zone van de naaste ontwikkeling onze 
activiteiten uitwerken. Op deze wijze sluiten wij aan bij het spel en de activiteiten van kinderen op een 
invoelende en meelevende wijze. Kinderen hebben allemaal een eigen wijze van ontwikkelen, door 
hierbij aan te sluiten stimuleren en ondersteunen wij hen en dagen hen uit een volgende stap in hun 
ontwikkeling te zetten. Een rijke inrichting van de ruimte en het aanbod van divers materiaal, zorgt 
daarbij voor optimale stimulering. De programma’s waar we mee werken zijn daarom altijd 
ondersteunend aan de ontwikkeling van het kind. 
 
Spelenderwijs ontwikkelen betekent ook dat wij gericht zijn op het individuele proces van het kind.  
Samen met de ouder volgen wij de ontwikkeling van hun kind. Daar waar wij zorgen hebben over de 
ontwikkeling van het kind,  zoeken we naar welke aanpak het beste aansluit bij het kind en zijn 
situatie. Hiervoor kan de hulp worden ingeschakeld van de zorgconsulent, die samen met de 
pedagogisch medewerkers kinderen in beeld heeft. Indien mogelijk bieden wij extra ondersteuning of 
verwijzen we ouders door naar passend aanbod voor hun kind. 
 
1.2 Creëren van een veilig klimaat 
Ieder kind heeft een veilige en stimulerende omgeving nodig om zich te kunnen ontwikkelen. 
Veiligheid wordt vooral geboden door emotioneel betrokken volwassenen die op een positieve manier 
duidelijk zijn in regels en routines. Wij laten blijken dat ieder kind er bij hoort, wij hebben oog, oor en 
hart voor de kinderen. Wij herkennen en erkennen gevoelens van kinderen: ieder kind mag zijn wie hij 
of zij is. Dit draagt bij aan een positief zelfbeeld en vertrouwen in het eigen kunnen bij de kinderen.  
We tonen positieve aandacht tijdens onze interacties met de kinderen. Hierdoor kunnen kinderen hun 
aandacht richten op hun omgeving en zijn zij vrij om nieuwe indrukken en vaardigheden op te doen 
en te leren van wat zij ervaren. Kinderen gaan als ze hulp nodig hebben of van streek zijn naar 
volwassenen toe voor hulp, troost en advies. 
 
1.3 Aansluiten bij de eigenheid van het kind 
Ieder mens is een uniek persoon met eigen talenten, interesses, temperament en achtergrond.  
Door te spelen en te onderzoeken, in interactie met andere kinderen en volwassenen, verwerven 
jonge kinderen nieuwe inzichten en vaardigheden. Hierdoor leren ze zichzelf en de wereld om zich 
heen steeds beter kennen en begrijpen. De eigenheid van de peuter is vooral te herkennen aan de 
nieuwsgierigheid en verwondering die hij laat zien in zijn spontane activiteiten en fantasiespel. Wij 
willen deze eigenheid van kinderen zien, waarderen, stimuleren en hen ondersteunen zodat ze hun 
eigen plek in de groep kunnen innemen. 
 
1.4 Zelfstandigheid bevorderen 
Peuters vinden het heerlijk om ‘zelf’ te mogen doen. Ze groeien van het krijgen van 
verantwoordelijkheden zoals zelf hun jas aantrekken, bekers uitdelen of opruimen waarmee ze 
gespeeld hebben. Door kinderen te leren zorg te dragen voor elkaar, voor zichzelf en voor de ruimte 
en materialen om hen heen, stimuleren wij de eigen verantwoordelijkheid, die medebepalend is voor 
de identiteit van kinderen. Een positief zelfbeeld en daarmee zelfstandigheid en het dragen van eigen 
verantwoordelijkheid zijn nodig om optimaal te kunnen functioneren in onze maatschappij. Bij het 
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bevorderen van zelfstandigheid begeleiden de pedagogische medewerkers de kinderen door hen 
ruimte en grenzen te geven. Op deze manier stimuleren we de kinderen naar volgende 
ontwikkelingsfasen in hun leven.  
 
1.5 Inrichting binnen- en buitenruimte 
De binnenruimte is ingedeeld in hoeken. De hoeken zijn duidelijk afgebakend en het is herkenbaar 
welk spel of welke activiteiten daar kunnen plaatsvinden. Er heerst een gevoel van veiligheid en er is 
herkenning met thuis. In elke hoek is ruimte om een aantal kinderen tegelijk te laten spelen. De 
buitenruimte wordt dagelijks gebruikt. Hier kunnen verschillende spelactiviteiten tegelijkertijd 
plaatsvinden zonder elkaar te belemmeren. De buitenruimte heeft zowel vaste als verplaatsbare 
toestellen en materialen voor verschillende speltypen. Alle ruimtes worden jaarlijks nagegaan op 
risico’s t.a.v. gezondheid en veiligheid door de Inspectie Kinderopvang van de gemeente Utrecht. En 
op basis van deze inventarisatie nemen we maatregelen om aanwezige risico’s zoveel mogelijk te 
beperken. 
 
 
2. Het bevorderen van persoonlijke competentie 
Het bieden van emotionele veiligheid in een veilige en gezonde omgeving zoals hierboven in de 
diverse uitgangspunten is beschreven, vormt de basis om kinderen te stimuleren in het ontwikkelen 
van de persoonlijke competenties. Om ieder kind in zijn eigen ontwikkeling te stimuleren hebben wij 
de volgende aandachtspunten: 
 
2.1 Voorschoolse Educatie 
We werken met erkende programma’s voor de voorschoolse educatie. Pedagogisch medewerkers 
zijn geschoold in het gebruik van deze methoden. Deze programma’s worden als bron gebruikt om 
binnen de themaplannen te kunnen anticiperen op wat kinderen vragen en nodig hebben. Met ons 
Kindvolgsysteem KIJK! volgen we het kind in zijn ontwikkeling door observaties en registraties. De 
mentor van de peuter bespreekt twee- à driemaal per jaar deze ontwikkeling met de ouders. Vanuit de 
analyse van dit kindvolgsysteem zien we wat een bepaalde groep kinderen nodig heeft. De 
themaplannen worden bepaald door analyse van observaties van de kinderen naar hun 
mogelijkheden en interesses, rekening houdend met de ontwikkelingsgebieden die het team wil 
stimuleren (handelingsgericht werken). Meer informatie staat in de visie op Voorschoolse Educatie. 
 
2.2 Cultuuraanbod 
Bij Spelenderwijs Kind & Co besteden we bewust aandacht aan kunst en cultuur. Jonge kinderen 
kijken van nature met ogen vol verwondering naar de wereld om hen heen. Alles wat ze zien, horen, 
ruiken, voelen is nieuw en spannend. Door met kunst en cultuur in aanraking te komen, leren 
kinderen ontdekken. Het draagt bij aan de ontwikkeling van creativiteit, stimuleert de nieuwsgierigheid 
en geeft kinderen meer zelfvertrouwen. Kunst en cultuur verbindt en doet een beroep op denken, 
samenwerken en communiceren. Aandacht voor kunst en cultuur begint bij de ontwikkeling van de 
creativiteit van kinderen. Dit doen we door het aanbieden van creatief uitdagende materialen en 
activiteiten die niet teveel gestuurd zijn. We stimuleren de creativiteit van peuters door niet de 
prestatie te bewonderen, maar dat ze iets gemaakt hebben. Ook zingen we wekelijks met de 
kinderen, maken we muziekklanken met instrumentjes en lezen we voor. Daarnaast streven we er 
naar om op iedere groep een extra creatieve activiteit met peuters te doen in samenwerking met onze 
creatieve partners. Voor elke activiteit is een lesbrief ontwikkeld, zodat peuters tijdens de 
groepsactiviteiten voorbereid worden. Zo bereiken we het hoogst mogelijke rendement in de actieve 
beleving en stimulering van de peuters. 
 
 
3. Het bevorderen van sociale competentie 

 
3.1 Zelfstandigheid bevorderen 
Wij vinden het belangrijk om de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van kinderen te 
bevorderen. Door kinderen te leren om zorg te dragen voor elkaar, voor zichzelf en voor de ruimte en 
materialen om hen heen, stimuleren wij de eigen verantwoordelijkheid die medebepalend is voor de 
identiteit van kinderen. Zelfstandigheid, een positief zelfbeeld en het dragen van eigen 
verantwoordelijkheid zijn nodig om optimaal te kunnen functioneren in onze maatschappij. Bij het 
bevorderen van zelfstandigheid begeleiden de pedagogische medewerkers de kinderen door hen 
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ruimte en grenzen te geven. Op deze manier bereiden we de kinderen voor op volgende 
ontwikkelingsfasen in hun leven. Het begint met kleine eenvoudige handelingen, waarover kinderen 
zich trots voelen. De pedagogisch medewerker helpen met tafel dekken, de bekers uitdelen, zelf de 
jas aan of uit doen. Kinderen voelen zich hierdoor ‘groot’ en ‘belangrijk’. 
 
3.2 Groepsmanagement: structuur en routines 
We werken met een vast en voorspelbaar dagprogramma. De hoeken en kasten met materialen zijn 
herkenbaar gemaakt voor de kinderen met plaatjes over wat je er kunt spelen of wat er in zich in de 
kasten bevindt. Dit ondersteunt de kinderen bij het kiezen waarmee ze willen spelen en vervolgens 
weer waar het opgeruimd moet worden. Dit geeft zowel de kinderen als de pedagogisch 
medewerkers houvast en steun. Voor kinderen zijn vaste en voorspelbare regels en routines goed 
voor hun gevoel van veiligheid. Ze weten immers wat er van hen verwacht wordt. Na verloop van tijd 
doen kinderen als vanzelf mee in het dagprogramma en weten ze wat het volgende onderdeel is. 
Naarmate de kinderen de routines en regels beter kennen, zullen de overgangsmomenten beperkter 
zijn. En dit geeft de pedagogisch medewerkers meer ruimte en tijd om met de kinderen te spelen en 
te werken. 
  
 
4. Socialisatie door overdracht van algemeen aanvaarde normen en waarden 

 
4.1 Democratisch Burgerschap / Vreedzaam werken: erkennen van verschillen  
Spelenderwijs Kind & Co is een vreedzame organisatie. Dit betekent dat we op alle peutercentra met 
de ‘Vreedzame methode’ werken. We hebben te maken met verschillen in achtergronden en 
overtuigingen van kinderen en hun ouders. Dit betekent ook dat kinderen te maken hebben met 
verschillen wanneer zij deel uitmaken van een groep. Dit biedt mogelijkheden om kinderen zo goed 
mogelijk voor te bereiden op deelname aan onze –democratische– samenleving. Om kinderen dit 
optimaal te laten beleven en ervaren, bieden we een rijk en gevarieerd aanbod aan álle kinderen. 
Dit houdt in dat we kinderen leren dat er verschillen zijn en hoe je hiermee om kunt gaan. Daarbij 
hebben we voor ogen dat kinderen zich ontwikkelen tot verantwoordelijke, zorgzame en positief 
sociaal betrokken mensen. Naast het omgaan met andere kinderen, leren we kinderen dat zij uniek 
zijn en daarmee ook hun eigen kracht en eigen stem hebben. 
In ons handelen naar kinderen, collega’s en ouders hanteren we een positieve benadering en open 
omgang met elkaar, zijn we aanspreekbaar, respectvol en onbevooroordeeld. We gaan uit van 
gelijkwaardigheid en we hebben daarbij een brede blik op verschillende leefwerelden. Voor peuters 
betekent dit dat we hen laten ontdekken dat ze een eigen wil hebben, dit soms ruzies geeft en hoe je 
een ruzie kunt oplossen. Maar ook leren om op je beurt te wachten of het delen met anderen.  
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DEEL 3: Visie op Voorschoolse Educatie (VE) op peutergroepen 
KMN Kind & Co 
 

Inleiding 
 

De peutergroepen onder Kind & Co met een aanbod op Voorschoolse Educatie in Utrecht noemen we 
Spelenderwijs Kind & Co. Kinderen komen 10 uur per week, verdeeld over 3 of 4 dagdelen, naar het 
peutercentrum. 
 
 

1. Programma’s voor voorschoolse educatie 
Elk peutercentrum van Spelenderwijs Kind & Co werkt met erkende VVE- programma’s Kaleidoscoop 
of Uk en Puk waardoor op een gestructureerde manier de ontwikkeling van kinderen wordt 
gestimuleerd. Welk programma en de manier waarop dit programma wordt uitgevoerd, staat per 
peutercentrum beschreven in het pedagogisch werkplan. Pedagogisch medewerkers zijn geschoold 
in het gebruik van deze methoden. Deze programma’s worden als bron gebruikt om binnen de 
themaplannen te kunnen anticiperen op wat kinderen vragen en nodig hebben.  
 
 

2. UKK, UTC en Focusvragen 
Het Utrechts Kwaliteitskader (UKK), het Utrechts Taal Curriculum (UTC) en de binnen Spelenderwijs 
ontwikkelde Focusvragen zijn mede leidend voor het aanbod op de groepen. 
 

2.1 Utrechts Kwaliteitskader (UKK) 
In het UKK staan richtlijnen om de ontwikkeling van kinderen zo goed mogelijk te stimuleren. Hiervoor 
zijn 13 speerpunten beschreven: 
• Zorg voor een positieve sfeer en warme relaties in de groep. 
• Heb een gevoelig oog voor de behoefte van kinderen. 
• Ga mee met de kinderen. 
• Geef kinderen meer verantwoordelijkheid. 
• Gebruik de tijd zo goed mogelijk. 
• Grijp de kansen, benut terloopse leermomenten. 
• Handel opbrengstbewust door te werken met een doel. 
• Bied de gelegenheid om te spelen. 
• Gebruik voorlezen om “gevorderde (academische) taal” aan te bieden. 
• Gebruik ontdekactiviteiten en wetenschap & techniek om “gevorderde taal” aan te bieden. 
• Gebruik tellen, meten en meetkunde om de wereld van kinderen te vergroten. 
• Bied kinderen voldoende mogelijkheden om te bewegen. 
• Bied kinderen de gelegenheid om hun creativiteit te ontwikkelen. 
 

2.2 Utrechts Taal Curriculum (UTC)  
Het UTC is een instrument in Utrecht om de doorgaande lijn in het taalonderwijs tussen de 
peutercentra en het basisonderwijs te versterken. Het Taalcurriculum biedt ondersteuning aan 
iedereen die zich dagelijks bezighoudt met de ontwikkeling van de talige talenten van kinderen van 2 
tot 8 jaar, zodat zij – nieuwsgierig geletterd - zich verder kunnen ontplooien in onze op communicatie 
gerichte maatschappij. 
 

2.3 Focusvragen van Spelenderwijs Kind & Co  
De Focusvragen zijn de vragen waarmee kinderen een appèl op ons doen en waar wij door middel 
van ons professionele gedrag antwoord op geven. Dit zijn: 
• Wil je me zien en horen? 
• Wil je me de kans geven om te spelen? 
• Wil je me activeren? 
• Wil je me zeggen wat je doet en doen wat je zegt? 
• Wil je ervoor zorgen dat ik belangrijk kan zijn?  
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3. Het volgen en ondersteunen van de ontwikkeling 
Ieder kind wordt gevolgd in zijn ontwikkeling door observaties en registraties in het kindvolgsysteem 
KIJK!. De mentor van de peuter bespreekt twee- à driemaal per jaar deze ontwikkeling met de 
ouders. Vanuit de analyse van dit kindvolgsysteem zien we wat een bepaalde groep kinderen en een 
bepaald kind nodig heeft. Wij bieden kinderen in groepsverband optimale mogelijkheden om in hun 
eigen tempo, al spelend, eigen kwaliteiten te ontwikkelen. Het uitgangspunt is dat er veel gespeeld 
wordt met en door de kinderen omdat wij ervaren dat spel ‘het leren’ van de jonge kinderen is.  
Daarbij richten wij ons op het uitvoeren van de cyclus van Handelingsgericht werken (HGW) en 
volgen wij de kinderen vanuit het kindvolgsysteem KIJK! 
 

Ontwikkeling  Bijbehorende KIJK-lijnen 
Sociaal-emotionele ontwikkeling omgaan met zichzelf 

omgaan met anderen 
zelfredzaamheid  
spelontwikkeling 

Taalontwikkeling spraak- en taalontwikkeling  
ontluikende geletterdheid 

Rekenontwikkeling ontluikende gecijferdheid  
cognitieve ontwikkeling 
 

Motorische ontwikkeling grote motoriek 
kleine motoriek 
tekenontwikkeling 

 
Opmerking: Ontluikende geletterdheid en gecijferdheid houdt in dat kinderen middels spel, taal en 
boeken kennis maken met woorden, letters en cijfers zonder dat zij deze al moeten kennen, maar wel 
gaan herkennen en ervaring er mee opdoen. Het stimuleert hun nieuwsgierigheid en vergroot hun wereld. 
 
 

4. Werkwijze 
We werken met een vast en voorspelbaar dagprogramma. De hoeken en kasten met materialen zijn 
herkenbaar gemaakt voor de kinderen met plaatjes over wat je er kunt spelen of wat er in zich in de 
kasten bevindt.  
 

4.1 Handelingsgericht werken: met een ervaringsdoel 
We werken handelingsgericht. Dit houdt in dat we aansluiten op de behoeften van kinderen en daar 
ons handelen op aanpassen, waarbij een passend ervaringsdoel is geformuleerd. Een passend 
aanbod met daarin de ervaringsdoelen verwerkt waarlangs kinderen zich kunnen ontwikkelen, houdt 
in dat er een afwisseling is tussen gestructureerd spel en activiteiten en vrij spel en zelf gekozen 
activiteiten. 
Elke ochtend of middag is er voor alle kinderen minstens één keer gestructureerd en begeleid 
samenspel met een doel of samenwerken aan een uitdagende taak. Dit vindt plaats in een kleine 
groep en heeft een vaste plaats in het dagschema. In de themavoorbereiding is er van tevoren 
bedacht en afgesproken aan welke ervaringsdoelen wordt gewerkt en welke activiteiten daarbij horen. 
 

4.2 In de kring 
We vinden het belangrijk dat kinderen elkaar leren kennen en dat we ook met elkaar praten over het 
thema. Daarom zijn er tijdens het dagdeel een aantal ‘kringmomenten’. Omdat peuters nog niet heel 
lang stil kunnen zitten, beperken we de duur van deze kringmomenten. Ook peuters die voor het eerst 
in aanraking komen met de Nederlandse taal, en kinderen die het spannend vinden om zichzelf te 
laten horen in een grotere groep, hebben vooral baat bij individuele activiteiten of activiteiten in kleine 
groepjes. 
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4.3 Themaplannen 
In de themaplannen zijn activiteiten uitgewerkt waardoor kinderen worden gestimuleerd in: 
• taalactiviteiten 
• ontdekken en onderzoeken 
• fantasie- en rollenspel 
• tellen en meten 
• bewegen en dansen 
• zingen en muziek 
• creativiteit 
Het aanbod wordt bepaald door de geanalyseerde individuele observaties vanuit het kindvolgsysteem 
(KIJK!) en aangevuld met onze observaties over de vraag die deze groep aan ons stelt. Het is van 
belang om binnen deze activiteiten de kinderen eigen verantwoordelijkheid te laten nemen, door ze te 
laten meehelpen met het pakken van materialen en het hebben van vaste routines. Essentieel daarbij 
is het verwoorden en bespreken van hun handelingen, zodat zij ervaren hoe belangrijk het is om ‘zelf’ 
verantwoordelijk te zijn. Ze voelen zich ‘groot’. 
 

4.3.1 Taalactiviteiten 
De taalactiviteiten hebben verbinding met alle speerpunten. Spelenderwijs Kind & Co heeft respect 
voor de moedertaal van de kinderen, dit vormt de culturele basis waarin het kind thuis wordt 
opgevoed. Veel kinderen spreken de moedertaal, maar hebben een achterstand in de Nederlandse 
taal. Meertaligheid van kinderen komt steeds vaker voor. Spelenderwijs Kind & Co vormt de talige 
brug tussen thuis en toekomstig onderwijs voor de kinderen. Tijdens het hele dagdeel wordt er taal 
aangeboden. We stemmen daarbij ons taalgebruik af op de mogelijkheden van de peuter, waarbij we 
regelmatig onze handelingen en de handelingen van de peuter verwoorden. Door te praten over 
concrete voorwerpen en handelingen wordt het woordbegrip van kinderen versterkt. Zeker bij wat 
abstractere begrippen is visuele ondersteuning in een voor het kind betekenisvolle situatie van 
belang. Zo is het begrip ‘hoog’ veel sneller duidelijk als je een toren van blokken aan het bouwen 
bent. Een kind is door het plezier in het spel ook eerder geneigd om de nieuwe taal niet alleen passief 
te ontwikkelen, maar ook actief te gebruiken. Tijdens het interactief voorlezen stellen we vragen om 
de taalontwikkeling te stimuleren. 
 

4.3.2 Ontdekken en onderzoeken (speerpunt 10 UKK) 
We willen kinderen stimuleren om te ontdekken hoe dingen in elkaar zitten. Daarbij vragen we aan 
peuters om dingen te verklaren, te voorspellen of te beredeneren. We maken gebruik van concreet 
materiaal en ontdekken samen hoe de wereld in elkaar zit. We maken gebruik van gevorderde taal, 
zoals geen verkleinwoorden gebruiken, niet over jezelf in derde  persoon praten (de juf gaat even 
handjes wassen). Sensopatisch spel is een vorm van ontdekken via de zintuigen. Vooral tast, voelen 
is voor peuters een belangrijke bron om de wereld te gaan begrijpen.  
 

4.3.3 Fantasie- en rollenspel (speerpunt 8 UKK) 
Fantasie- en rollenspel biedt peuters de gelegenheid om ervaringen en emoties te verwerken en te 
experimenteren met rollen. Zo kunnen kinderen legitiem ‘stout’ zijn in hun rol als boef en kunnen ze 
zelf de regels bepalen omdat zijzelf moeder zijn en de pedagogisch medewerker het kind. Fantasie- 
en rollenspel heeft daarom ook kaders nodig, om het spel veilig te houden. In het spel is de afspraak 
dat we elkaar nooit pijn mogen doen of mogen dwingen om iets te doen wat niet leuk is.  
 

4.3.4 Tellen, meten en meetkunde (speerpunt 11 UKK) 
In het contact met peuters zijn we dagelijks bezig met tellen, meten en ordenen. Tijdens het bouwen 
met de blokken, ervaren kinderen het verschil tussen groot en klein. Door dit te verwoorden en 
kinderen hier zelf mee bezig te laten zijn, maken peuters zich deze abstracte begrippen eigen. 
 

4.3.5 Bewegen en dansen (speerpunt 12 UKK) 
Peuters hebben het nodig om ook lekker te kunnen bewegen en hun energie kwijt te kunnen. Deze 
mogelijkheid hebben peuters tijdens het buiten spelen, maar ook binnen bieden we peuters de 
gelegenheid om lekker te kunnen bewegen. 
 

4.3.6 Zingen en muziek (speerpunt 13 UKK) 
Een andere manier voor kinderen om zich te kunnen uiten, is het maken van muziek. Voor kinderen 
die nog niet zo goed kunnen of durven praten, kan dit een veilige uitingsvorm zijn. Ook gebruiken we 
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het soms als hulpmiddel om rustmomenten te creëren of juist kinderen de gelegenheid te geven te 
bewegen en geluid te kunnen maken. 
 

4.3.7 Creativiteit (speerpunt 13 UKK)  
Kinderen hebben de mogelijkheid om te ontdekken wat verschillende materialen doen. Dit bieden we 
aan in de vorm van creatieve activiteiten. Verf kan dik en vloeibaar zijn, je kan er met je vinger of met 
een kwast in. Papier kan je scheuren of knippen. Daarnaast stimuleren we kinderen om dingen te 
maken die een relatie hebben met het thema. Elk thema heeft nieuwe woorden, die de kinderen nog 
niet kennen. Deze nieuwe woorden breiden hun woordenschat uit. De nieuwe woorden worden vaak 
herhaalt en in de activiteiten verwerkt bijv. knutselwerkje waarin het thema  en de woorden 
terugkomen, zoals een sneeuwpop maken in het thema winter. 
 
 

5. Doorgaande lijn 
We onderhouden nauw contact met de basisscholen. We vinden het belangrijk dat de overgang naar 
groep 1 soepel verloopt. Sommige peutercentra zijn gehuisvest in een basisschool. Met deze 
basisschool stemmen we methodieken, (dag)programma’s, thema’s en activiteiten af. Andere 
peutercentra zijn centrumlocaties gehuisvest in een buurthuis of hebben een zelfstandige locatie. 
Deze peutercentra hebben wel warme contacten en afspraken met de basisscholen in de omgeving.  
Met alle ouders hebben pedagogisch medewerkers een laatste gesprek over de ontwikkeling van hun 
peuter voordat  deze naar de basisschool gaat. In dit gesprek leggen we uit dat we, zoals gebruikelijk,  
overdracht doen naar de basisschool en hoe we dat doen. Indien ouders hiertegen bezwaar hebben, 
melden we de school dat we geen overdracht mogen doen. 
We dragen alle peuters over aan de basisscholen met behulp van het kindvolgsysteem KIJK!. Daar 
waar mogelijk organiseren we een overdrachtsgesprek samen met de ouders en leerkracht van groep 
1. In geval van zorg of extra ondersteuning doet de zorgconsulent een overdracht aan de intern 
begeleider van de basisschool, het liefst samen met de ouders. Wij zorgen hierbij voor de overdracht 
van relevante informatie over de ontwikkeling van het kind aan de basisschool, met als doel dat de 
school kan afstemmen op de behoeften van het kind. 
 
 

6. Ontwikkelings-stimulerende activiteiten door ouders thuis (OOG)en op 
de groep 

Bij Spelenderwijs stimuleren we ouders om met hun kinderen activiteiten te doen die de ontwikkeling 
bevordert. Zo zijn op alle groepen spelinlopen waar ouders met hun kinderen spelen. Pedagogisch 
medewerkers laten voorbeeldgedrag zien, laten zien hoe je speelt met peuters en praten met ouders 
over het doen van activiteiten thuis. Soms wordt extra individuele spelbegeleiding ingezet bij ouders 
die daar behoefte aan hebben. Pedagogisch medewerkers geven op ouderbijeenkomsten ook tips 
aan ouders wat ze thuis kunnen doen met hun kind. Ook kan het zijn dat er leestassen, boeken of 
speelgoed mee naar huis worden gegeven. Een aantal peutercentra heeft ook een spelotheek. Bijna 
alle peutercentra brengen samen met ouders een bezoek aan de bibliotheek. Bij de thema’s worden 
in de themaboekjes of nieuwsbrieven altijd activiteiten gemeld die ouders met hun kinderen thuis 
kunnen doen, een soort huiswerkopdrachten. Daarnaast zijn er voor ouders cursussen over de 
ontwikkeling van peuters en welke invloed ouders hierop hebben. Hier worden ook veel praktische 
voorbeelden aangereikt aan ouders hoe dat te doen. 
 
 

7. Medewerkers 
De vaste pedagogisch medewerkers op de groep worden ondersteund door een werkbegeleider 
(pedagogisch coach) en een zorgconsulent. De werkbegeleider ondersteunt de pedagogisch 
medewerkers in de uitvoering van het programma op de groep. De zorgconsulent ondersteunt de 
pedagogisch medewerkers in de aanpak bij kinderen die speciale ontwikkelingsbehoeften hebben. Zij 
gaat hierover eventueel ook samen met de pedagogisch medewerker in gesprek met de ouders. De 
manager stuurt het team van pedagogisch medewerkers, werkbegeleider en zorgconsulent aan. 
Ouders kunnen een keer meedraaien in een groep om inzicht te krijgen wat wij doen in de 
peutergroep. 
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