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Voorwoord 
 
Voor u ligt het herschreven pedagogisch beleidsplan van Stichting Weesper Peuterklassen. 
Het document is geschreven onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. In dit 
pedagogisch beleidsplan beschrijven we de algemene werkwijze van de peuterklasleidsters 
van onze peuterklassen  Onder Moeders Paraplu en De Regenboog. Met het op schrift stellen 
van de visie, de doelen en de pedagogische uitgangspunten wordt kwaliteit nagestreefd. Het 
maakt het pedagogisch handelen voor alle betrokkenen inzichtelijk en versterkt de 
professionaliteit. Het pedagogisch beleidsplan biedt kaders die richting geven aan het 
concrete handelen in de dagelijkse praktijk. Inzichten en ideeën kunnen in de loop van de tijd 
veranderen. Richtlijnen zullen dan na overleg aangepast moeten worden, wat kan leiden tot 
wijzigingen in het beleidsplan. Het pedagogisch beleidsplan biedt ouders en andere 
betrokkenen inzicht in hoe er met de kinderen wordt omgegaan en waarom dat zo gebeurt. 
Stichting Weesper Peuterklassen werkt volgens de kwaliteitseisen zoals deze zijn vastgelegd 
in de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK).  
 
Weesp, november 2018. 
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HOOFDSTUK 1 VISIE EN DOELSTELLINGEN 
 
Inleiding: 
De peuterklassen Onder Moeders Paraplu en De Regenboog  bieden plaats voor kinderen van 
twee tot vier jaar.  
 
Onze visie: Het bieden van een plek waar kinderen van twee tot vier jaar zich veilig en 
beschermd voelen, waar kinderen zich optimaal kunnen ontplooien in een stimulerend 
pedagogisch klimaat en waar ieder kind zich kan ontwikkelen tot zelfstandige, sociale 
individuen met zelfvertrouwen.  
 
Wij willen ook een voorziening zijn waar ouders elkaar ontmoeten en opvoedingsuitwisseling 
plaatsvindt.  

 
Beleidsdoelstelling Stichting Weesper Peuterklassen: 
Ontwikkelingsstimulering: Doordat we zowel individuele als groepsgerichte aandacht geven, 
krijgt het kind de kans zich zo volledig mogelijk te ontplooien en stimuleren we de algehele 
ontwikkeling optimaal. Hierbij kijken wij gericht naar de vier dimensies van sociale 
ondersteuning; informatie en uitleg geven, emotioneel ondersteunen, structuur bieden en 
respect voor de autonomie. 
 
Volgen en signaleren: Het is onze taak ieder kind op een systematische, methodische wijze te 
volgen in zijn/haar ontwikkeling en welbevinden (zie voor uitwerking hoofdstuk 5 onder Puk 
& Ko) Bij problemen verwijst de peuterspeelzaal ouders door naar de juiste instanties. Dit 
verloop via onze VVE Coach Astrid Flugr. Deze vroegtijdige signalering draagt bij aan het 
creëren van een ononderbroken ontwikkelingslijn.  
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HOOFDSTUK 2 PEDAGOGISCHE UITGANGSPUNTEN 
 
De pedagogische visie van Stichting Weesper Peuterklassen vertaalt zich in de volgende 
pedagogische uitgangspunten:  
Het bieden van emotionele veiligheid  
Een kind dat de peuterspeelzaal bezoekt is niet meer blanco. Het draagt al een bagage aan 
ervaringen met zich mee, waardoor het gedeeltelijk al is gevormd. In principe heeft ieder kind 
een drang om te leren en te ontdekken. De omgeving is daarbij een stimulerende factor en 
kan richting geven aan de ontwikkeling. Met andere woorden, tussen kind en omgeving is 
sprake van een wisselwerking. Daarom wordt er bij Stichting Weesper Peuterklassen een 
omgeving gecreëerd waarin een kind zich veilig, geborgen en vertrouwd voelt. Pas dan kan 
een kind positieve ervaringen opdoen om van te leren.  
 
Wij creëren deze veilige, geborgen en vertrouwde omgeving door:  

• Een kind vrijheid te bieden, waardoor het een eigen plek binnen de groep kan zoeken 
en vrij kan spelen.  

• Het hanteren van een duidelijke dagindeling, waardoor kinderen weten wat hen te 
wachten staat. Er wordt gewerkt met dagritmekaarten behorend bij de VVE methode 
Uk en Puk. 

• De groep en groepsruimte een herkenbare plek te laten zijn voor de kinderen. Dit 
betekent dat er gewerkt wordt met vaste leidsters op de groepen.  

• De kinderen zodanig te benaderen dat ze het gevoel krijgen dat ze er mogen zijn en te 
laten merken dat resultaten niet het belangrijkste zijn maar dat plezier in wat het kind 
doet voorop staat.  

 
Dit wordt o.m. tot uiting gebracht in het sensitief responsief handelen van de leidster. D.w.z. 
de leidster is gevoelig voor de signalen die het kind uitzendt. Ze doet telkens moeite aan te 
voelen en te begrijpen wat het kind wil, doet of bedoelt. Hierbij is contact met de ouders over 
het kind van essentieel belang is. Daarnaast reageert de leidster tijdig positief op de signalen 
van de het kind, waardoor het kind zich gewaardeerd, begrepen en serieus genomen voelt.  
Het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties  
Met persoonlijke competenties worden persoonskenmerken als veerkracht, zelfstandigheid, 
zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit bedoeld. Bij jonge kinderen zijn spel en de drang om 
te ontdekken de belangrijkste middelen om grip te krijgen op hun omgeving. 
Stichting Weesper Peuterklassen helpt de kinderen te werken aan hun persoonlijke 
competenties door de volgende voorwaarden te scheppen:  

• Het bieden van een uitnodigende en krachtige omgeving waar de kinderen uitgedaagd 
worden om zelf op onderzoek uit te gaan.  

• Het bieden van afwisseling: er is binnen en buiten volop ruimte om te bewegen en er 
zijn plekken waar de kinderen juist rustig en ongestoord kunnen spelen. Er zijn plekken 
waar de kinderen samen kunnen spelen en plekken waar ze zich juist even kunnen 
terugtrekken. De balans tussen uitdaging en veiligheid wordt bewaakt.  

• Het bieden van een gevarieerd speelgoed- en activiteitenaanbod dat aansluit bij de 
leeftijd en interesse van de kinderen en bij de verschillende ontwikkelingsgebieden. 
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De kinderen kunnen spelmateriaal zelf pakken (als de veiligheid dit toelaat). De leidster 
volgt het spel van de kinderen actief en begeleidt waar dat nodig is. Door goed te 
kijken, ontdekt zij wat de kinderen al kunnen en waar zij aan toe zijn. Daar speelt zij op 
in, bijvoorbeeld door speelgoed of een activiteit aan te bieden die het kind net iets 
meer uitdaging biedt. De leidster stimuleert om dingen zelf te doen en daarna pas te 
helpen als het niet lukt. Het activiteitenaanbod sluit aan bij de thema’s waarmee op 
de peuterspeelzalen gewerkt wordt. Per jaar komen er ten minste 4 thema’s uit de VVE 
methode UK en Puk. De leidster stimuleert de zelfstandigheid van de kinderen door 
opdrachtjes te geven, te laten helpen, zelf de stoel weg te zetten, op te ruimen, leren 
zelf de jas aan te doen, kortom zelfredzaamheid bij te brengen.  

 
Het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties. 
De peuterspeelzaal is voor kinderen een plek waar ze spelen, ontmoeten en ontwikkelen. Door 
te spelen in nabijheid van en samen te zijn met andere kinderen, ontmoeten kinderen anderen 
en leren ze, onder leiding van de leidster, samenwerken, anderen helpen, conflicten 
voorkomen en oplossen en het zich kunnen verplaatsen in een ander. 
De sociale competenties worden bij Stichting Weesper Peuterklassen gestimuleerd door:  
Het geven van het goede voorbeeld en voorbeeldgedrag van de leidsters.  
Het stimuleren van het groepsgevoel door een prettige sfeer te creëren en gezamenlijke 
activiteiten te ontplooien. Het bevorderen van het contact tussen kinderen onderling door 
bijvoorbeeld kringgesprekjes waardoor kinderen elkaar beter leren kennen. De leidsters laten 
kinderen elkaar helpen en prijzen hen voor de positieve contacten die zij onderling hebben.  
De leidsters begeleiden de kinderen in hun samenspel, helpen hen hun gevoelens te 
verantwoorden en leren hen hoe zij zelf een conflict met een ander kunnen oplossen.  
De leidsters leren hen dat kinderen een keuze hebben, dat ze ook ‘nee’ mogen zeggen.  
Het bieden van kansen om zich waarden en normen en de ‘cultuur’ van de samenleving eigen 
te maken, socialisatie. Op de peuterspeelzalen komen kinderen samen in een groep. Deze 
groepssituatie biedt een aanvulling op de gezinssituatie. In een groep doen zich relatief veel 
leermomenten voor, waarin een kind zich waarden en normen eigen kan maken. Duidelijke 
gedragsregels over wat wel en niet mag zijn nodig om het samenzijn in een groep voor alle 
peuters plezierig te laten zijn.  
Bij ‘Stichting Weesper Peuterklassen leren de kinderen: de regels en gewoonten in het 
omgaan met elkaar materiaal te delen en om beurten te gebruiken en om op verschillende 
plaatsen te spelen met de daarvoor bestemde materialen.  
 
Bij het eigen maken van waarden en normen (en dus bij de morele ontwikkeling van kinderen) 
speelt het gedrag van de leidsters een cruciale rol. Zij vervullen een belangrijke 
voorbeeldfunctie. Ze heeft een vriendelijk taalgebruik, ze neemt elk kind serieus door goed te 
luisteren en oog te hebben voor hun lichaamstaal en stimuleert kinderen ook onderling te 
benoemen wat ze wel en niet prettig vinden.  
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HOOFDSTUK 3: PROFESSIONEEL HANDELEN VAN DE LEIDSTER EN HET 
VIEROGENPRINCIPE 
 
De kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk valt of staat met het pedagogisch handelen van de 
leidsters. Stichting Weesper Peuterklassen heeft zes vaste gekwalificeerde leidsters 
(beroepskrachten) in dienst die de pedagogische en didactische vaardigheden hebben om de 
ontwikkeling van de peuters optimaal te ondersteunen en te stimuleren. Op de groep staan 
altijd 2 leidsters. Doordat er altijd twee volwassenen op de groep aanwezig zijn voldoen wij 
aan het vierogenprincipe. Het vierogenprincipe betekent dat er altijd iemand moet kunnen 
meekijken/luisteren met de beroepskracht. Doel van deze maatregel is het voorkomen van 
situaties waarin de gelegenheid bestaat tot het plegen van (seksueel) misbruik bij kinderen. 
Jaarlijks wordt in het overleg tussen de leidsters en de oudercommissie het vierogen principe 
en de hierbij behorende beroepshouding besproken. Wij stimuleren elkaar om “open” samen 
te werken en elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag. Doordat de groepsruimte en wc 
ruimte gescheiden zijn door  een raam, en ook de buitenruimte, wc en groepsruimte door 
ramen zijn gescheiden bestaat er altijd de mogelijkheid om met de beroepskrachten mee te 
kijken. Tevens biedt dit de leidsters de mogelijkheid elkaar te ondersteunen en indien nodig 
elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag. In de meldcode kindermishandeling staat 
beschreven welke vormen van mishandeling we onderscheiden en hoe we daar mee omgaan.  
 

HOOFDSTUK 4: ONTWIKKELINGSFASEN VAN PEUTERS 
 
Op peuterspeelzaal de Regenboog en peuterspeelzaal Onder Moeders Paraplu worden 
optimale ontplooiingskansen geboden ten aanzien van de volgende ontwikkelingsaspecten: 
 

Vrij spelen: 
Verschillende aspecten van de ontwikkeling van elk kind kunnen in het vrije spel tot 
ontplooiing komen. In de peuterklas  gebeurt dit onder begeleiding van twee gediplomeerde 
leidsters. 
 
Er is divers speelmateriaal in de peuterklassen aanwezig, dat de fantasie, de grove en fijne 
motoriek prikkelt en dat aansluit op de cognitieve ontwikkeling van de peuters. 
 
Voor de fantasie/rollenspel: 
- doktersspullen, keukenspulletjes, poppen, boerderijdieren, gereedschap 
Voor de grove motoriek: 
- grote blokken, grote auto’s om op te zitten, fietsen, glijbaan (buiten) 
Voor de fijne motoriek: 
- het duplo, kralen rijgen, tekenen. 
Voor de cognitieve ontwikkeling: 
- puzzels in allerlei moeilijkheidsgradaties, de kassa met de gekleurde muntjes, 
  spelletjes als domino, memorie. 

 
Voor de leidster is dit ook een moment om de kinderen te observeren. 
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Vrij spel houdt ook vaak in: conflicten tussen peuters onderling. De leidster kijkt eerst of de 
kinderen het zelf kunnen oplossen. Gebeurt dit niet of niet bevredigend, dan grijpt ze in en 
probeert door middel van praten het conflict op te lossen. 
 
Is er sprake van agressie naar een ander kind toe, dan wordt het kind even apart gezet op een 
stoeltje en wordt het andere kind eerst getroost.  Met degene, die agressie vertoont, gaat de 
leidster vervolgens praten. Dan moet het kind “sorry” zeggen tegen het andere kind en mag 
het weer verder spelen. 
 
Bij herhaaldelijk opvallend gedrag worden ook de ouders ingelicht. Misschien zijn er 
omstandigheden thuis die dit gedrag veroorzaken of vertoont het kind thuis ook opvallend 
gedrag en kan er in overleg worden besproken wat de beste aanpak van dit gedrag is. 
 

Opruimen: 
Na het spelen hoort er ook opgeruimd te worden. Hiervoor geeft de leidster een teken en de 
kinderen krijgen gerichte opdrachtjes, (autootjes in de automand, poppen in hun bedje etc.) 
Als je van opruimen een spelletje maakt , vinden de kinderen het vaak leuk om op te ruimen. 

 
 

De motorische- en zintuiglijke ontwikkeling: 
Een gezond kind, van welke leeftijd dan ook, is altijd in beweging. Een kind leert zo om, met al 
zijn mogelijkheden en beperkingen, zijn omgeving te ontdekken en te leren kennen. Kinderen 
hebben daarnaast plezier in bewegen en spelen vrijwel continu. Belangrijk is dat kinderen veel 
buiten spelen en/of binnen lekker kunnen bewegen (vrij in het lokaal, gymmen of dansen). 
Het activiteitenaanbod bij het buitenspelen bestaat voornamelijk uit vrij spel. De 
bewegingsactiviteiten in de peuterspeelzaal bestaan uit dansen, kringspelletjes, springen en 
het nadoen van allerlei bewegingen. 
De peuter heeft naarmate hij ouder wordt steeds meer de beheersing over zijn coördinatie en 
krijgt meer bedrevenheid in de fijne motoriek. Tijdens de creatieve activiteiten wordt juist op 
die fijne motoriek een beroep gedaan. Afhankelijk van de fase waarin de peuter zit, bieden de 
leidsters gepaste materialen aan. Voldoende vrije beweging heeft positieve effecten op de 
ontwikkeling van kinderen. Denk hierbij aan de ontwikkeling van: spierkracht, coördinatie, 
souplesse, conditie, zelfvertrouwen en een goede lichaamshouding. Bij droog en niet te koud 
weer gaan we buiten spelen op de speelplaats.  
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Verscheidenheid in het aanbod van activiteiten en materialen prikkelen ook het horen, zien 
en voelen. Ten aanzien van deze aspecten zijn zand, water, verf en klei onmisbare 
ontwikkelingsmaterialen. Ook buitenactiviteiten zijn voor de ontwikkeling van de zintuigen 
belangrijk, andere geluiden, geuren, materialen en dingen om te zien en te voelen stimuleren 
de kinderen in de zintuiglijke ontwikkeling. Om het lichaamsbesef te bevorderen doen we 
regelmatig zintuiglijke  spelletjes met de peuters zoals horen, zien, ruiken en voelen. Ook 
maken we gebruik van liedjes en opzegversjes, waarbij delen van het lichaam aangewezen 
kunnen worden, zoals “Dit zijn mijn wangetjes” en ‘Hoofd, schouders, knie en teen”. Hiermee 
gaat het kind zijn eigen lichaam en dat van anderen ontdekken. 

 
De sociaal-emotionele ontwikkeling 
Binnen Stichting Weesper Peuterklassen wordt er op respectvolle wijze met het kind 
omgegaan. Zo wordt er niet over de hoofden van de kinderen heen gesproken. Eventuele 
problemen worden onder vier ogen besproken. 
 
De gevoelens van de peuter worden serieus genomen, er wordt naar hem/haar geluisterd en 
met hem/ haar mee geleefd. De leidsters denken vanuit het kind en laten de peuter merken 
dat ze hem/haar begrijpen. We hanteren hierbij de vier dimensies van sociale ondersteuning: 
het kind emotioneel ondersteunen, respect hebben voor de autonomie van het kind, het kind 
structuur bieden, het kind goede informatie en uitleg geven.  
 

Emotioneel ondersteunen 
Peuters in de leeftijd van rond twee jaar hechten zich sterk aan enkele volwassenen. Daar 
voelen zij zich veilig bij. Het afscheid nemen na het brengen kan dan gedurende een periode 
moeilijk zijn. Het kind moet dan het vertrouwen krijgen dat de ouders hem echt weer komen 
ophalen. Ouders en de leidsters maken rondom het afscheid nemen duidelijke afspraken. 
Door het afscheid kort en bondig te houden kan de peuter aan het afscheid wennen en sneller 
over zijn verdriet heen komen. Op het gebied van spel moet de 2-jarige peuter nog leren 
spelen en nog gaan ontdekken wat hij met speelgoed kan doen. Hij leert dit niet alleen door 
stimulering van de leidsters, maar ook doordat hij andere kinderen ziet spelen. Omdat hij nog 
niet weet wat samen spelen is en omdat hij de wereld om zich heen nog egocentrisch (vanuit 
zichzelf) bekijkt, zijn er veel kleine conflicten. Wat hij wil hebben, wil hij dadelijk, ongeacht of 
er een ander kind mee speelt. Sterker nog, juist omdat een ander kind ergens plezier in heeft, 
wordt hij op het idee gebracht. Zo is samenspel vooral voor de jongste een afwisseling van 
spel en ruzietjes. Bij gedrag wat niet genegeerd kan en mag worden, zoals plagen, pesten, 
buitensluiten of elkaar pijn doen, wordt er door de leidsters ingegrepen. Geduldig en 
vriendelijk, maar wel duidelijk, wordt uitgelegd waarom iets niet mag. Bij herhaling of extreem 
gedrag wordt het kind even apart gezet. Wanneer het kind wordt opgehaald, wordt dit gedrag 
en het apart zetten gemeld aan de ouders. Om een positief zelfbeeld van zich zelf te kunnen 
ontwikkelen, geven we de peuter complimentjes bij lief en aardig gedrag en bij alles wat hij al 
kan. Ook geven we opbouwende kritiek. Negatief gedrag negeren we, mits het geen gevaar 
oplevert voor het kind of  zijn omgeving. Door niet in te grijpen als het niet echt nodig is, leert 
het kind de gevolgen van zijn gedrag te ervaren en leert hij zelf verantwoordelijk te zijn voor 
zijn gedrag. We geven alle peuters een gevoel van geborgenheid, troosten en reageren 
adequaat op signalen van het kind. Ook maken de leidsters oogcontact en wanneer het kind 
dit prettig vindt lichamelijk contact (bijv. door het geven van een knuffel).  
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Respect voor de autonomie 
Elk kind is uniek! De behoefte aan spelen met andere kinderen wordt groter naarmate het 
kind ouder wordt. Dit spelen ontwikkelt zich van 'naast elkaar spelen‟ naar samen spelen. In 
het aanbod van de leidsters zal het begrip 'samen' een belangrijke rol spelen. Door de 
toenemende hoeveelheid indrukken die een twee- tot vierjarige krijgt, zijn angsten en nare 
dromen niet ongewoon, want peuters hebben een grote verbeeldingskracht. Met fantasie- en 
imitatiespel kunnen kinderen hun ervaringen en emoties verwerken. Hierbij kunnen 
verkleedkleren, (poppenkast-) poppen en andere attributen voor situatiespelen, goed van 
dienst zijn. Binnen Stichting Weesper Peuterklassen geven we kinderen ruimte voor eigen 
initiatieven en ideeën, stimuleren we het maken van eigen keuzes, benadrukken we de sterke 
kanten van het kind en hebben we reële verwachtingen van het kind. Ook hebben we respect 
voor de culturele achtergrond , het karakter, tempo en de interesse van het kind.  
 

Informatie en uitleg geven, structuur bieden 
Door positief in te gaan op blijdschap, verdriet, woede, angst en onverschilligheid wordt de 
ontwikkeling van het leren kennen van eigen gevoelens, het hiermee om kunnen gaan en deze 
gevoelens aan andere duidelijk (durven) maken gestimuleerd. In de praktijk betekent dat dat 
we aansluiten aan bij de aandacht, interesse en behoefte van het kind. Vragen van peuters 
nemen we serieus en we stemmen af op het niveau van het kind. Nieuw aanbod bouwen we 
in kleine stappen op. Naarmate een peuter ouder wordt,  stellen ze zich steeds onafhankelijker 
op en krijgen ze inzicht in oorzaak en gevolg en in verleden, heden en toekomst. Zo krijgen ze 
ook steeds meer inzicht in wat wel en niet mag. De leidsters helpen het kind in zijn 
ontwikkeling door duidelijk te zijn in het stellen van regels en grenzen. De sociale houding die 
het kind geleerd wordt komt overeen met zijn leeftijd en ontwikkelingsniveau. Naarmate de 
peuter ouder wordt, wordt hem aangeleerd rekening te houden met elkaar en elkaars 
eigendommen, elkaar te respecteren, voorzichtig en zorgvuldig om te gaan met het speelgoed 
en mee te helpen met opruimen. 
 
Ook is de opbouw van de activiteiten steeds hetzelfde. werken we thematisch, speelt de helft 
van de activiteiten zich af in de grote groep (o.a. kring, eten/drinken) en de helft van de 
activiteiten in de kleine groep (o.a. hoekenwerk, creatieve activiteiten). Puk, behorend bij de 
VVE methode Uk en Puk, kan worden ingezet om samen met de kinderen regels aan te leren.  
Grondregel is dat zoveel mogelijk wordt getracht eventueel negatief gedrag van een kind om 
te buigen tot acceptabel gedrag 
 

De spraak-taalontwikkeling 
De taal- en spraakontwikkeling speelt een belangrijke rol in de peuterspeelzaal. Zowel 
individueel als groepsgericht stimuleren we de taal- en spraakontwikkeling. Hierbij zijn wij ons 
ervan bewust dat het verwerven van een taal afhankelijk is van de aanleg en de leeftijd van 
het kind. Ook het taalaanbod in de omgeving speelt een rol. We richten onze aandacht op de 
mondelinge taalvaardigheid, de ontluikende en beginnende geletterdheid, de 
taalbeschouwing en meta linguïstische vaardigheden. Boekjes bekijken, voorlezen, vertellen 
en gesprekjes voeren horen tot de dagelijkse bezigheden van de leidsters. Peuters leren zo 
nieuwe woorden, begrippen en zinnen formuleren. Peuters leren door middel van imitatie van 
de volwassene. De communicatie tussen de kinderen onderling is aanvankelijk met een - of 
tweewoorden zinnen. Vanaf ongeveer drie jaar kan de peuter verwoorden wat hij bedoelt en 



 
 
 

 
11 

kan woorden en daden op elkaar aansluiten. Tegen de tijd dat de peuter naar de basisschool 
gaat zal het voortdurend vragen naar het 'waarom' en het 'wanneer'; hiermee leert de peuter 
steeds meer betekenissen van woorden en begrippen kennen.  
 
Een goede taal- en spraakontwikkeling is de basis voor het lezen, schrijven en rekenen, dus 
voor alle schoolvakken en de verdere toekomst. Deze voorschoolse aandacht voor taal is  heel 
belangrijk voor kinderen met het Nederlands als tweede taal (NT2) 
 

Gesprekken voeren en woordenschat ontwikkeling 
Woorden leren is belangrijk om goed Nederlands te leren spreken. Binnen onze 
peuterspeelzalen komen kinderen soms voor het eerst in aanraking met de Nederlandse taal. 
Doordat wij thematisch werken (VVE Methode UK en Puk), werken wij ook met 
themawoorden en woordkaarten. Vaak kennen de VVE kinderen de themawoorden niet in 
het Nederlands. Dat betekent dat ze het woord eerst vaak moeten horen en je de kinderen 
moet vertellen wat het is. De betekenis van het woord (passieve woordenschat) Nieuwe 
woorden bieden we aan met behulp van de 3 uitjes: Uitleggen, Uitbreiden en Uitbeelden. 
Wanneer een kind een woord vaak gehoord heeft; bijvoorbeeld bij het spelen, bij het fruit 
eten, bij een Puk activiteit kunnen ze het woord zelf zeggen (actieve woordenschat). 
Via een themabrief informeren we onze ouders over het thema en de bijbehorende 
themawoorden. Bij het begroeten en het ophalen praten we hier ook over met ouders. VVE 
kinderen krijgen per thema een VVE tas mee naar huis waarbij ouders en kinderen samen 
kleine activiteiten doen gericht op het thema.  De liedjes die we tijdens een thema met de 
kinderen aanbieden hangen op een vaste plek en we nodigen kinderen en ouders uit om een 
kijkje te nemen bij de thematafel of te spelen in de themahoek.  
 

De cognitieve ontwikkeling, rekenprikkels 
Het denkvermogen wordt bij de peuters vanuit verschillende invalshoeken ontwikkeld. De 
peuter leert waar te nemen, te ordenen en te sorteren door onder andere het voorlezen, het 
maken van puzzels, het doen van spelletjes, het bouwen met bijvoorbeeld de Duplo en door 
te werken met kleuren en vormen. De peuter leert spelenderwijs zelfstandig oplossingen te 
bedenken, wat van groot belang is in de cognitieve ontwikkeling. Kijkend naar het stimuleren 
van rekenprikkels gaat de focus binnen Stichting Weesper Peuterklassen uit naar de 3 
rekendomeinen: meten (ook tijd valt hieronder), ruimtelijke oriëntatie en ontluikende 
gecijferdheid. Voorbeeldactiviteiten gericht op het stimuleren van rekenprikkels zijn onder 
andere:  
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De creatieve ontwikkeling 
De peuter heeft een rijke fantasie en is in staat steeds originele spelvormen te bedenken. 
Omdat peuters zich creatief uiten door vrij spelen en expressieactiviteiten, zoals knutselen, 
zingen en dansen, zijn dit belangrijke onderdelen in de dagindeling. De leidsters geven het 
kind zoveel mogelijk de ruimte en stimuleren peuters die nog wat terughoudend zijn door zelf 
mee te doen en een voorbeeld te zijn. Binnen de creatieve ontwikkeling gaat het om de 
ervaring, niet om het resultaat. Wanneer de peuter bijvoorbeeld met lijm gaat werken, ervaart 
de peuter dat het plakt en je er iets mee vast kan maken. Of het werkje uiteindelijk wel of niet 
lijkt op het voorbeeld is hierbij minder van belang. Belangrijk is dat de leidster openstaat voor 
de ideeën van de kinderen.  
 

De ontwikkeling van de identiteit en de zelfredzaamheid 
Om de identiteit te stimuleren gebruiken we regelmatig de voornaam en de achternaam van 
het kind. Zo leert de peuter wie hij is, hoe hij heet en dat hij iemand is. Wij trachten ook een 
positief imitatievoorbeeld te geven en mede door het aanwezige materiaal kan het 
imitatiespel en de ontwikkeling van de identiteit van het kind tot zijn recht komen. Het 
zelfvertrouwen vergroten we door het kind kleine opdrachten te geven die passen bij zijn 
ontwikkelings- niveau, hem te laten ervaren wat hij al kan, hem te  prijzen als hij iets goeds 
doet, of hem te helpen waar dat nodig is.  
 
Dagelijks werken we aan de zelfstandigheids- en de zelfredzaamheidstraining, zoals zelf 
handen wassen, zelf jas aantrekken en zelf broek ophalen, maar ook zelf een puzzeltje maken 
of zelf iets opruimen. Hierbij letten we op wat het kind al kan en waar hij op dat moment aan 
toe is. Doordat we genoeg ruimte geven voor zelfstandigheid en het kind laten weten dat hij 
fouten mag maken, wordt de zelfstandigheid gestimuleerd. Een kind dat uit ervaring weet dat 
hij fouten mag maken, durft er voor uit te komen dat hij iets weet of niet kan. Doordat de 
peuter ontdekt dat hij dingen zelf kan en hierin bevestigd wordt, groeit zijn zelfvertrouwen. 
Zelfvertrouwen is een voorwaarde om goed te kunnen ontwikkelen.  
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HOOFDSTUK 5: VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE 
 
VVE-beleidsplan van de Stichting Weesper Peuterklassen  
De SWP werkt met de methode “Puk en Ko”. De pedagogisch medewerkers zijn hierin allemaal 
geschoold. De groepsruimte is ingericht en aangepast aan de methode. Er wordt gewerkt met 
dagritme kaarten, de pop “Puk” en het speelgoed wordt overzichtelijk opgeruimd middels 
bakken waarop stickers van het betreffende speelgoed. Het lokaal wordt thematisch ingericht 
zodat voor iedereen duidelijk aan welk thema er wordt gewerkt. Er is een coach aanwezig om 
dit proces te bewaken. 
 
De kinderen die in aanmerking komen voor een VVE-plaats worden zo optimaal mogelijk 
verdeeld over de groepen. De VVE-kinderen ontwikkelen zich beter als ze zich kunnen 
optrekken aan “sterke”, taalvaardige kinderen en het voorkomt dat de werkdruk voor de 
pedagogisch medewerkers te groot wordt. Peuters met een indicatie krijgen een derde 
dagdeel aangeboden zodat er meer aandacht is voor hun ontwikkeling .Daarnaast gaan alle 
VVE peuters vanaf hun derde jaar naar de drie plus groep. Ze krijgen voorrang op deze groep 
omdat de methode Puk en Ko goed aansluit bij deze leeftijd.  
De groepsruimte is ingericht en aangepast aan de methode. Er wordt gewerkt met dagritme 
kaarten, de pop “Puk” en het speelgoed wordt overzichtelijk opgeruimd middels bakken 
waarop stickers van het betreffende speelgoed. Het lokaal wordt thematisch ingericht zodat 
voor iedereen duidelijk aan welk thema er wordt gewerkt. Er is een coach aanwezig om dit 
proces De SWP maakt gebruik van een jaarplanning voor thema’s. Daarin zitten naast de vaste 
thema’s als sinterklaas, kerst, Pasen en de seizoenen ook een aantal Puk-thema’s. 
Voorafgaand aan een thema maken de pedagogisch medewerkers een planning met daarin 
de activiteiten die uitgevoerd gaan worden op de groep. Ook de doelstellingen worden hierin 
beschreven en zo nodig besproken. Na afloop van een thema wordt er tijdens een 
leidsteroverleg besproken hoe het thema is verlopen en of de doelstellingen behaald zijn.  
 
De VVE-kinderen worden regelmatig besproken door alle pedagogisch medewerkers die bij 
het kind betrokken zijn en de VVE-coach. De aanpak naar het kind toe wordt op elkaar afgestemd 
en zo nodig kan er Triple-P aangeboden worden. Bij complexe problemen nemen we na overleg met 
de ouders contact op met de GGD of andere instanties. Kleine gebeurtenissen worden gemeld in een 

overdracht schriftje. Voordat een VVE-kind wordt overgedragen aan de basisschool worden de 
ouders uitgenodigd voor een eindgesprek. Er volgt een evaluatie en de overdracht wordt 
besproken met de ouders. De vaste pedagogisch medewerker van dit kind en de coach zijn 
hierbij aanwezig. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt met de betreffende basisschool en 
volgt de overdracht. 
 
In onze peuterklassen wordt  Nederlands gesproken, zodat elk kind deze taal leert te begrijpen 
en spreken. Het aanleren van de Nederlandse taal gebeurt spelenderwijs aan de hand van de 
thema’s van Puk en Ko, in de vorm van boekjes voorlezen, verhaaltjes vertellen, activiteiten in 
kleine groepjes ( max. 4 kinderen) , liedjes zingen, voorwerpen benoemen, gesprekjes voeren 
met de kinderen en in de alledaagse omgang met elkaar.                                                
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PUK EN KO  

 
Inleiding 
 
In al onze peuterklassen werken we met het Voor- en vroegschoolse (VVE) programma Puk en 
Ko. Op Onder Moeders Paraplu en De Regenboog worden VVE peuters geplaatst (dit zijn 
peuters die door het consultatiebureau de indicatie VVE peuter hebben gekregen). Onder 
Moeders Paraplu en de Regenboog staan dan ook geregistreerd als VVE peuterklas. 
 
Onze leidsters zijn intensief geschoold en zijn  in het bezit van een VVE- certificaat. 
 
Wij hebben als peuterklas voor dit programma gekozen, omdat : 
 

1. Puk en Ko een programma is voor alle peuters, het sluit aan bij de taalontwikkeling 
van:  

 - Peuters die nog niet taalvaardig zijn 
 - Peuters die wel taalvaardig zijn, maar de taal nog niet goed kunnen 
   Toepassen 
 - Peuters die taal goed begrijpen en toepassen 
 

2. Omdat wij het belangrijk vinden dat de peuters die vanuit onze peuterklas naar de 
basisschool gaan, taalvaardig zijn. Puk en Ko werkt met vaste thema’s dat lijkt op zich 
niet nieuws, maar deze thema’s zijn specifiek gericht op taal.  

 
3. Omdat wij betrokkenheid van ouders bij wat een peuter in de peuterklas doet van 

grote waarde achten. Bij Puk en Ko krijgt u als ouder ook de  gelegenheid om met uw 
peuter dingen te doen, die aansluiten op wat we in de  peuterklas doen. De peuter 
krijgt  een VVE-thuistas mee. In deze tas zitten opdrachtjes  voornamelijk gericht op de 
taalontwikkeling. 

   
 
Introductie en doelstellingen 
 
Puk is een handpop, die een hoofdrol speelt in het voorschoolse programma Puk en Ko. Puk 
doet aan alles mee, waar kinderen mee bezig zijn, dus Puk gaat ook spelen, helpen met 
opruimen, in de kring, aan tafel zitten met eten en drinken. Puk is dus eigenlijk één van de 
peuters. 
 
Puk is een pop, die de kinderen uitlokt tot taal, en dat is ook het hoofddoel van het 
programma; de taalvaardigheid van de peuters stimuleren, zodat de kinderen een goed start 
kunnen maken op de basisschool. De nadruk ligt hierbij vooral op de taalvaardigheden spreken 
en luisteren en op de uitbreiding van de woordenschat. Naast taal, worden ook vaardigheden 
als beginnend rekenen( meten, inzicht in cijfers, ruimtelijk oriëntatie) en sociaal- 
communicatieve vaardigheden ( aardig zijn tegen elkaar, omgaan met een taak, kiezen, 
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samenspelen, opkomen voor jezelf, omgaan met een ruzie ) geoefend. Voor de peuters die al 
verder zijn dan de gemiddelde peuter , zijn er extra opdrachten. 
 
Dit zijn dus vaardigheden, die belangrijk zijn voor alle peuters. Puk en Ko is dus niet alleen een 
taalprogramma, maar een totaalprogramma, dat de brede ontwikkeling van jonge kinderen 
stimuleert. 
 
Aansluiting met Ik en Ko 
 
Puk en ko is een onderdeel van het VVE ( Voor- en Vroegschoolse Educatie) totaalprogramma 
Ko- totaal, dat is gemaakt voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar. Ko- totaal bestaat uit drie 
gedeelten: 
 
 - Uk en Puk voor kinderdagverblijven; en 
 - Puk en Ko, gericht op peuters; en 
 - Ik en Ko , gericht op basisschoolleerlingen van 4 – 6 jaar. 
 
Alle drie de programma’s sluiten goed op elkaar aan, werken volgens de zelfde principes en 
met de zelfde thema’s. De aard van de activiteiten binnen die thema’s komt overeen. Het is 
echter niet noodzakelijk, wanneer uw kind in de peuterklas met Puk en Ko heeft gewerkt, om 
uw kind te plaatsen op een school, waar ze met het programma Ik en Ko werken. Puk en Ko is 
een goede basis om naar groep 1 van de basisschool te gaan. 
 
Thema’s en opbouw 
 
Puk en Ko is net als Uk en Puk en Ik en Ko thematisch van opzet. De tien thema’s zijn: 
 
 - Welkom Puk. 
 - Knuffels. 
 - Hatsjoe. 
 - Hoera, een baby. 
 - Wat heb je aan vandaag? 
 - Dit ben ik. 
 - Regen. 
 - Eet smakelijk. 
 - Reuzen en kabouters. 
 - Oef, wat warm. 
 
Deze thema’s worden verspreid over twee jaar, aangezien peuters maximaal 2 jaar op de 
speelzaal zitten, krijgen zij daardoor niet tweemaal het zelfde thema. Naast bovenstaande 
thema’s besteden we uiteraard aandacht aan de jaarlijkse feesten als Pasen, Sinterklaas en 
Kerst. Deze festiviteiten vallen buiten de thema’s van Puk en Ko. Evenals de seizoenen lente, 
zomer, herfst en winter, maar zijn wel vaak in te passen in de thema’s van Puk en Ko en 
uiteraard is er ruimte om te knutselen voor Moederdag en Vaderdag en om verjaardagen en 
geboortes van broertjes en zusjes te vieren. Elk thema neemt vier tot zes weken in beslag. 
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De thema’s bestaan uit allerlei activiteiten, o.a. kring, spelen, voorlezen, eten en drinken, 
knutselen. Sommige activiteiten vinden plaats in kleine groepjes van 4 á 5 kinderen. Deze 
groepjes zullen volgens een schema rouleren, zodat elk kind aan bod komt. Doordat er twee 
leidsters zijn , is dit goed uitvoerbaar. De activiteiten in de groep duren gemiddeld niet langer 
dan 10 minuten per groepje. Uiteraard bekijken wij dat per peuter, indien een peuter meer 
tijd nodig heeft en er is genoeg interesse gaan wij  hier gedifferentieerd mee om. Ieder kind 
krijgt de kans om zich in zijn eigen tempo te ontwikkelen. 
 
Wanneer uw kind net op de speelzaal komt, hoeft het niet mee te doen aan de Puk- 
activiteiten. Uw kind zit dan in de wen fase en het is belangrijk dat uw kind zich eerst op zijn 
gemak voelt op de speelzaal alvorens het betrokken wordt bij de Puk- activiteiten. Heeft uw 
kind echter meteen interesse om mee te doen, dan mag dat uiteraard. 
 
Ouder- activiteiten en meertaligheid 
 
Voor de ouderactiviteiten van Puk en Ko (die meegegeven worden aan de niet-Nederlands 
sprekende ouders van  kinderen in de peuterklas) is het belangrijk  om samen met uw kind 
deze activiteiten uit te voeren. Zo bevorderen ouders niet alleen de algemene ontwikkeling 
van hun kind , maar ze leveren ook een positieven bijdrage aan de taalontwikkeling van hun 
kind. Dit is belangrijk voor peuters die op jonge leeftijd twee talen leren, omdat thuis een 
andere taal wordt gesproken dan het Nederlands. Als beide ouders bijvoorbeeld Turks 
spreken, zal het kind eerst deze taal leren. Het Nederlands begint hij pas te leren als hij naar 
de peuterklas gaat. 
 
Om de taalontwikkeling zo goed mogelijk te laten verlopen, is het noodzakelijk dat ouders 
thuis tegen hun peuters de taal spreken, die ze zelf het beste beheersen. 
 
Een kind dat twee talen leert, doorloopt dezelfde taalontwikkeling als een kind dat één taal 
leert. 
 
Puk en Ko speelt hierop in door de ouderactiviteiten nauw aan te laten sluiten op de dagelijkse 
bezigheden, zoals boodschappen doen, tanden poetsen, opruimen. Deze bezigheden zijn voor 
de peuters herkenbaar, waarbij het taalgebruik van de ouder op een natuurlijke manier de 
taal- ontwikkeling van het kind stimuleert. 
 
Ouderparticipatie 
 
Om ouders zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun taak als opvoeder bieden wij als 
peuterklas de ouders ouderparticipatie aan. De ouders krijgen een “Thuis tas” en themabrief 
met  informatie ,hierin staan tips en adviezen hoe ze hun peuter thuis kunnen stimuleren in 
zijn ontwikkeling. Ouders die hierbij extra ondersteuning nodig hebben nodigen wij uit. Zij 
krijgen uitleg welke activiteiten thuis aansluiten bij het thema. De peuter krijgt zo de meeste 
kans om zich optimaal te ontwikkelen. 
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Observatie en overgang basisschool 
 
De leidsters observeren de peuters met behulp van een speciaal formulier, het 
peuterobservatieformulier en rapporteren daarna aan de betreffende ouders/verzorgers. Elke 
peuter komt aan de beurt als deze drieënhalf jaar wordt. Het observatieverslag wordt met de 
ouders besproken en met goedkeuring aan de basisschool gegeven. Hierdoor wordt de 
doorgaande leerlijn gewaarborgd. 
 
Puk en Ko, wat betekent dat voor u en uw kind? 
 
Met de pop PUK in de groep, betekent dit dat er een extra peuter in de groep is gekomen, met 
zijn eigen karakter. Puk doet met alles  mee , waar uw peuter ook aan mee doet. Als ouder 
zult u waarschijnlijk thuis verhalen horen over Puk. Puk kan een maatje worden van uw kind. 
Puk is een pop waar je als kind mee kan identificeren. Ook kan Puk een keertje bij uw kind 
komen logeren. Puk heeft een logeerkoffertje bij zich met o.a. een pyjamaatje, knuffeltje, 
tandenborstel. Laat Puk dan ook zoveel mogelijk meedoen met de dagelijkse dingetjes die uw 
kind doet. In het logeerkoffertje zit ook een logeerboek van Puk, waarin u een verslagje van 
de logeerpartij kunt schrijven, wellicht geïllustreerd met foto’s of een tekening. 
 
Bij het programma Puk en Ko horen boekjes en voorlees - cd’s, die u via de leidsters mee naar 
huis krijgt. Ga samen met uw kind op een rustig moment van de dag het boekje voorlezen of 
samen luisteren naar de voorlees - cd’s. Wees zo  zuinig mogelijk op deze materialen en breng 
het weer in goede staat terug naar de speelzaal. 
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HOOFDSTUK 6: VERZORGING 
 

Lichamelijke veiligheid 
In de peuterspeelzaal, maar ook daar buiten, is en blijven de leidsters alert op alles wat de 
veiligheid van het kind kan bedreigen. Bij aankoop van nieuw speelgoed letten wij natuurlijk 
op de veiligheid van het speelgoed; creatief materiaal is gifvrij. Kapot materiaal wordt 
gerepareerd of weggedaan.  Schadelijke stoffen, zoals schoonmaakmiddelen staan hoog 
opgeborgen. Hete koffie en thee worden veilig weggezet. De buitenruimte wordt 
gecontroleerd op glas, kattenpoep en ander afval. Er is altijd toezicht bij het buitenspelen en 
het hek is op slot. 
 
 

Hygiëne  
De leidster is  verantwoordelijk voor een schone groepsruimte. Na elke verschoning wassen 
de leidsters hun handen. Het speelgoed krijgt twee keer per jaar een grote schoonmaakbeurt 
en zo nodig vaker. De wc, het aanrecht en de vloeren worden dagelijks schoongemaakt. 
De leidsters ventileren de groepsruimte regelmatig, voorkomen tocht en dragen zorg voor een 
prettige temperatuur in de ruimte. Omdat peuters elkaar zo gemakkelijk aansteken, wordt er 
goed op vieze neuzen gelet. Na het snuiten van neuzen wassen de leidsters hun handen. Zo 
nodig vegen zij vieze monden af nadat de peuters iets gegeten of gedronken hebben. De 
peuters wordt dit ook zelf geleerd, net als handen wassen na gebruik van het toilet.  Het 
verschonen of naar het toilet gaan, gebeurt wanneer de peuter een vuile luier heeft of 
wanneer de peuter aangeeft dat hij naar het toilet moet.  Het verschonen of naar het toilet 
gaan, is een moment voor individueel contact van de leidster met het kind. De leidster geeft 
ook in persoonlijke hygiëne het goede voorbeeld. Zij volgt het hygiëne- en 
schoonmaakprotocol van de peuterspeelzaal. Bij diarree wordt de verschoontafel en wc’s 
ontsmet met alcohol.   

 

Eten en drinken 
Halverwege de ochtend/middag krijgt uw peuter gezamenlijk met de andere peuters de 
gelegenheid iets te eten en drinken. Wij raden u aan geen zoetigheid of koolzuurhoudende 
dranken mee te geven. Enkele suggesties: fruit, ligakoek, rijstwafel, brood. Wij eten en drinken 
altijd aan de tafel en beginnen met een liedje(s). De leidster stimuleert de peuter zelf hun eten 
en drinken te openen, lukt dit niet, dan helpen wij uiteraard. Wij leren de peuters wel aan te 
geven dit te vragen. Komt uw peuter op een middag, dan eten wij fruit. Het meegebrachte 
fruit wordt geschild/schoongemaakt en in stukjes op het dienblad neergelegd. De “fruitboot” 
gaat rond en elke peuter kan wat fruit pakken. De “fruitboot” gaat rond tot deze leeg is. 
 

De ontwikkeling van zindelijkheid 
Het zindelijk worden van peuters wordt gezien als een individueel en geleidelijk proces. Er 
wordt uitgegaan van het tempo van de peuter. De peuter kan zo nodig gestimuleerd worden. 
Vaak is zien, ook zelf willen doen. Zindelijk worden, wordt in samenwerking met ouders 
regelmatig besproken.  De leidster leert de kinderen zelf billen poetsen, doorspoelen en 
handen wassen. I.v.m. hygiëne laten we de jongens zittend plassen.   
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Ziekte 
Ouders melden de peuters die door ziekte of een andere reden niet deel kunnen nemen, af 
bij de leidsters. De leidster vraagt de ouders hun peuter thuis te houden of op te halen als het 
kind zich niet kan handhaven in de groep omdat het hangerig is, huilbuien of pijn heeft. Een 
ziek kind voelt zich niet thuis op de peuterspeelzaal. Het is wenselijk dat de ouders de leidsters 
informeren als de peuter in aanraking is geweest met een besmettelijke ziekte. Omgekeerd 
zal de leidster de ouders informeren als er een besmettelijke ziekte heerst op de 
peuterspeelzaal. Richtlijnen hiervoor zijn aanwezig op de speelzaal in het protocol hygiëne en 
schoonmaakprotocol. 
 
Wij verstrekken geen medicijnen aan de peuters, zelfs geen aspirine en/of pufjes. Bij noodzaak 
bellen wij de ouders/verzorgers. 
 

HOOFDSTUK 7: VASTE DAGINDELING 
 

- Kinderen brengen:   8.30 – 8.45 uur en ’s middags  13.00 – 13.15 uur. 
- Ouders kunnen blijven tot  9.00 uur en ’s middags  13.20 uur.  
- Vrij spelen 
- De 1e kring 
- Individuele activiteiten ( kleine kring en/of  knutselactiviteit) 
- Eten en drinken 
- Buiten spelen 
- De 2e kring, met o.a. voorlezen en liedjes 
- Kinderen ophalen: 11.45 – 12.00 uur en ’s middags 15.45 – 16.00 uur. 
 
Onder Moeders paraplu en De Regenboog  hebben een vaste dagindeling, afgestemd op de 
behoefte van de kinderen. We visualiseren dat met dagritmekaarten van Puk & Ko 
 
Peuters hebben nog geen begrip van tijd en hebben geen idee van wat het betekent als er 
gezegd wordt; “ik kom je straks halen”. Door het aanbieden van een dagindeling met 
regelmatig en consequent programma en vaste regels wordt het “straks” voor de peuter  
verduidelijkt. Middels een vaste structuur van “eerst gaan we dit doen”,” dan gaan we wat 
drinken”, “dan gaan we dat doen” en “dan komt mama/papa”, leren we het kind vertrouwen 
te krijgen in de omgeving en dat hij inderdaad weer opgehaald wordt.  
 
Deze dagindeling geeft zowel de kinderen als de leidsters houvast, maar er wordt voorkomen 
dat kinderen op welke manier dan ook gedwongen worden om aan een bepaalde activiteiten 
mee te doen. Wel geldt de regel dat, bij het verlaten van het lokaal voor bijvoorbeeld het 
buitenspelen, elk kind met de groep mee gaat. Ook hier bouwt het kind samen met de leidster 
het vertrouwen op dat hij na het buitenspelen weer samen met de andere peuters terug naar 
het lokaal gaat. 
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Om te voldoen aan pedagogisch verantwoorde dagindeling wordt er uitgegaan van de 
volgende structurele momenten: 
- het emotionele moment van afscheid nemen. 
- het individuele moment van het beginnen met vrij spelen. 
- het collectieve moment van het met elkaar in de kring zitten. 
- het creatieve moment, plakken, verven enz. 
- het rituele moment van het naar de wc gaan en handen wassen. 
- het collectieve moment van bij elkaar aan tafel zitten om wat te eten en 
  drinken ( rust moment) 
- het sociale moment van samen naar buiten gaan om te spelen. 
- het vanzelfsprekende moment van het ophalen van de peuter. 
 
De peuterklassen voldoen qua veiligheid, fysieke omgeving en hygiëne aan de eisen gesteld in 
de verordening  van de GGD. Jaarlijks wordt er een risico-inventarisatie gemaakt op het gebied 
van gezondheid en veiligheid. (Deze liggen ter inzage in de peuterklassen.) 
 
Groepssamenstelling 
In de peuterklassen  Onder Moeders paraplu en  De Regenboog  werken we met vaste leidsters 
en vaste groepen, dit om een band te scheppen met de peuters en de ouders. Voor een peuter 
is alles wat “anders” is al spannend genoeg. De groepen bestaan maximaal uit 16 peuters, in 
de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Wij streven ernaar om de groep zo samen te stellen dat er jongere 
en oudere peuters bij elkaar zitten, de verhouding meisje/jongen evenredig  is en dat er 
maximaal 5 VVE-peuters op een groep zijn. 
 
De woensdagochtend op Onder moeders Paraplu en de Regenboog is bestemd voor een 
ochtend extra opvang voor de wat oudere peuters vanaf  3 jaar, genaamd  de  3+(plus)groep. 
 
Deze 3+ groep is  voor de extra verdieping: alle VVE-peuters worden daar automatisch 
geplaatst, maar ook hier streven wij ernaar om maximaal 5 VVE peuters op de groep te 
hebben. Wij stimuleren de taalontwikkeling d.mv. kringgesprekken, door vragen te stellen 
leren de peuters iets onder woorden te brengen, ook worden de peuters extra gestimuleerd 
door verschillende spel-en ontwikkelingsmateriaal. Zo werken wij aan: zelf jas aantrekken, 
speelgoed opruimen, zelfstandig naar toilet gaan, wachten tot iedereen klaar is, op je beurt 
wachten en in de kring blijven zitten en proberen ook naar anderen te luisteren. Met deze 
3+groepen bevorderen wij ook de doorgaande leerlijn naar de basisschool, zodat de 
overschakeling zo optimaal mogelijk verloopt. 
 
Het brengen van de kinderen 
De ouders kunnen met hun peuter een puzzeltje maken of een boekje lezen. Sommige peuters 
geeft dit een gevoel van zekerheid. Het is een voorbereiding op het afscheid nemen. Andere 
peuters hebben er geen behoefte aan en willen meteen gaan spelen. De ouders kunnen kijken 
hoe de peuter speelt en met wie. 
 
Verder is er gelegenheid om de leidster dingen  te vragen, praktische zaken zoals bijvoorbeeld 
telefoonnummers, zindelijkheid, maar ook hoe het met het kind in de groep gaat. 
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Het is ook een moment om met andere ouders van gedachten te wisselen over opvoedkundige 
zaken van hun peuters of om afspraken te maken. 
 
 

HOOFDSTUK 8: AFSCHEID NEMEN VAN DE OUDERS OF VERZORGERS 
 
Belangrijk bij het afscheid nemen is dat de ouder duidelijk maakt aan het kind dat het weggaat, 
dat het nog even zwaait bij het zwaairaam ( dit hoeft overigens niet) en ook wie hem komt 
ophalen. Als er eenmaal afscheid genomen is, is het niet verstandig om meteen weer binnen 
te komen. Stiekem weggaan, als het kind “lekker” speelt, heeft vaak een negatief effect: het 
kind gaat lopen zoeken, waar mama of papa is gebleven. Vaak adviseert de leidster de ouder 
om tijdelijk een knuffeltje, doekje of speentje van het kind mee te geven. 
 
Als het kind extreem veel moeite heeft met het afscheid nemen, zijn er een paar 
mogelijkheden: Het kind letterlijk  losmaken van de ouder en de ouder verzoeken om weg te 
gaan en te verzekeren, dat indien het kind ontroostbaar blijft, dat zij de ouder belt. Ouders 
mogen ook zelf naar de peuterklas bellen. De leidster belt altijd hoe het gaat met het kind op 
een eerste ochtend. 
 
De ouder vragen er even bij te blijven en het afscheid nemen langzamerhand af te bouwen, 
door  de eerste keer even kort weg te gaan. (een uurtje!) en de keer erop wat langer weg te 
gaan. 
Het kind moet het vertrouwen winnen, dat papa of mama altijd weer terugkomt. 
 
Blijft het kind ook nog na 1 – 2 maanden ontroostbaar na het afscheid , dan moet in overleg 
met de ouders naar een oplossing worden gezocht, omdat een huilend kind erg veel onrust 
brengt in de groep. Een optie is ( indien dit in te passen is in de bestaande wachtlijst) om het 
kind tijdelijk van de speelzaal te halen en het over een half jaartje opnieuw in de groep in te 
delen. 
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HOOFDSTUK 9: VERJAARDAGEN EN/OF AFSCHEID, RITUELEN 
 

Verjaardagen en/of  afscheid 
Deze feestjes worden op onze speelzalen gevierd. De jarige krijgt een feestmuts op, in de kleur 
die het gekozen heeft. De jarige is uiteraard het hulpje en we tellen hoeveel jaar de jarige is 
geworden. Ouders mogen aanwezig zijn, als de traktaties uitgedeeld worden, zodat er gefilmd 
of foto’s gemaakt  kunnen worden. De leidster spreekt van te voren met u af, wanneer dit gaat 
gebeuren. Tijdens deze gebeurtenis zingen we een aantal verjaardagsliedjes en krijgen de 
peuters een cadeautje. De peuter mag vervolgens de traktatie uitdelen. De Stichting hanteert 
bij traktaties het volgende beleid: Geen grote hoeveelheden snoep! Een doosje rozijnen is 
meer dan genoeg! De traktatie is voor in de peuterklas. Indien u toch iets mee wil geven voor 
thuis, denk dan bijvoorbeeld aan een ballon of wat stickertjes. Vraag ook altijd even aan de 
leidster of er peuters zijn met een allergie, zodat daar rekening mee gehouden kan worden. 
Tips voor de traktaties staan in boekjes die liggen op de peuterspeelzaal. 
 

Rituelen 
Rituelen geven de kinderen vastigheid, bijvoorbeeld een liedje voor het eten. 
Ook aan feesten, zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest en Pasen wordt aandacht aanbesteed. 
De viering wordt aangepast aan de leeftijd van de peuters. 
Bij het vieren van een verjaardag mag er getrakteerd worden. Wel vragen we aan de ouders 
geen grote hoeveelheden snoep, de traktatie is voor in de peuterklas. Indien u toch iets mee 
wil geven voor thuis, denk b.v. aan een ballon of wat stickertjes, peuters hebben daar vaak 
meer plezier van dan aan een grote zak snoep. We vragen aan de ouders om de viering van 
het kind mee te maken. 

 
 
 

HOOFDSTUK 10: OBSERVEREN EN SIGNALEREN DOOR DE MENTOR 
 
Elke peuter heeft een mentor. Zij volgt uw kind en is aanspreekpunt voor u als ouder en draagt 
zorg voor het welbevinden van uw kind. U kunt uw mentor altijd aanspreken of een afspraak 
maken voor overleg. De mentor zorgt ervoor dat andere medewerkers op de hoogte zijn van 
afspraken die zij met u maakt.  
 
De meerwaarde van de mentor voor uw kind: De mentor biedt een vertrouwensrelatie en 
sociaal- emotionele veiligheid. Van belang is dat er een hechte en respectvolle band ontstaat 
tussen de peuter en de mentor. De mentor is het vaste gezicht voor uw kind en u als ouder.  
De mentor kan talenten in kinderen ontdekken en laten groeien zodat uw kind extra 
ontwikkelkansen krijgt aangereikt. De mentor fungeert als rolmodel, de mentor signaleert 
(potentiële) ontwikkelingsproblemen zodat vroegtijdig adequaat passende ondersteuning kan 
worden geboden.  
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Hoe geven wij vorm aan het mentorschap. Wij werken met concrete doelen: 

• De kinderen helpen een positief zelfbeeld over zichzelf te ontwikkelen 

• Kinderen helpen vriendschappen met andere kinderen aan te gaan 

• Kinderen leren omgaan met conflicten.  
 
Via collegiale ondersteuning, inter- en supervisie, maatjesleren en casusoverleg werken we 
aan het bereiken van deze doelen en worden de vaardigheden van de pm’ers verder 
ontwikkeld om hier op de juiste manier vorm aan te geven.  
 
Mentoring wordt periodiek op het teamoverleg gezet om knelpunten en oplossingen te 
bespreken.  

 
 

HOOFDSTUK 11: OVERLEG TUSSEN LEIDSTER (MENTORSCHAP) EN 
OUDERS EN OUDERBETROKKENHEID 
 
De Stichting Weesper Peuterklassen vindt het belangrijk de ouders te ondersteunen bij hun 
taak als opvoeder, daarom bieden wij als stichting de ouders bij elk thema een themabrief 
aan, zodat de ouders nog meer betrokken worden bij de ontwikkeling van jonge kinderen. 
Ook geven wij tips en adviezen hoe ze hun kind thuis kunnen stimuleren in zijn ontwikkeling. 
Ouders die hierbij extra ondersteuning nodig hebben nodigen wij uit. Van de leidster krijgen 
zij evt. uitleg welke activiteiten thuis aansluiten bij het thema. De peuter krijgt zo de meeste 
kans om zich optimaal te ontwikkelen. Ouders die gebruik maken van een VVE-plaats, worden 
geacht mee te participeren in het programma van Puk en Ko. 
 
Regelmatig  organiseert de Stichting Weesper Peuterklassen thema-avonden voor ouders, al 
naargelang daar vraag naar (en aanbod voor) is. In het verleden gingen dergelijke avonden 
over logopedie, voorleesboeken en opvoedproblematiek. 
 
Ongeveer 6 keer per jaar verschijnt er een nieuwsbrief. Ouders en leden van het bestuur 
informeren u op deze wijze over de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de 
peuterklassen.    
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HOOFDSTUK 12: OUDERCOMMISSIE / KLACHTENREGELING 
 
De Stichting  heeft een oudercommissie bestaande uit 5 ouders, deze oudercommissie brengt 
advies uit over het pedagogisch beleid en het jaarplan van de peuterklassen. De 
oudercommissie houdt u regelmatig op de hoogte en jaarlijks vindt  er een jaarvergadering  
plaats.  

 
Zij zijn bereikbaar via e-mail: ouderraad.swp@gmail.com 
 
 

De Stichting Weesper Peuterklassen beschikt over een klachtenregeling.  Heeft u klachten, 
dan horen wij die graag. Voor een goede klachtenafhandeling ontvangen wij de klachten graag 
schriftelijk in onze postbus. Anonieme klachten nemen wij niet in behandeling. Ook zijn wij 

aangesloten bij  De Geschillencommissie (zie: www.degeschillencommissie.nl ) 
 
 
De Stichting Weesper Peuterklassen heeft een eigen website: 

 
www.peuterklassen.nl  
 
 
Voor vragen/opmerkingen en/of informatie: 

 
marian.swp@gmail.com 
 
 

mailto:ouderraad.swp@gmail.com
http://www.degeschillencommissie.nl/
http://www.peuterklassen.nl/
mailto:marian.swp@gmail.com

