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Inleiding
Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van De Wereldkinderen Peutergroep.
Door de visie, de pedagogische uitgangspunten en de doelen te beschrijven wordt
het pedagogisch handelen voor alle betrokkenen inzichtelijk en versterkt het de
professionaliteit. Het pedagogisch beleidsplan biedt kaders die richting geven aan
het concrete handelen in de dagelijkse praktijk. De Wereldkinderen heeft als
uitgaansdoel om een gezonde kinderopvang te zijn, werkt volgens de visie van
Howard Gardner. Volgens De Wereldkinderen is elk kind uniek, een eigen individu,
ontwikkeld zich op zijn eigen manier en wij stimuleren het kind daarin.
De dagelijkse praktijk kan vragen om aanpassingen, 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. Een pedagogisch
beleidsplan is een cyclisch en dynamisch proces.
Dit pedagogisch beleidsplan wordt nader uitgewerkt in een pedagogisch werkplan.
In dit werkplan staat beschreven hoe er per groep concreet gewerkt wordt, op basis
van het pedagogisch beleidsplan. De peutergroep van de Wereldkinderen werkt
volgens de kwaliteitseisen zoals deze zijn vastgelegd in de Regeling Kwaliteit
Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
In het pedagogisch beleidsplan komt in hoofdstuk 1 beknopt de inrichting van De
Wereldkinderen aan de orde. In hoofdstuk 2 wordt het wettelijk kader toegelicht.
Tenslotte wordt in hoofdstuk 3 de pedagogische visie van de Wereldkinderen
toegelicht.
Pedagogisch beleidsplan is voor ouders en geïnteresseerden te vinden op de
website van De Wereldkinderen, ook ligt deze in papieren uitvoering op de locatie.
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Hoofdstuk 1
Organisatie De Wereldkinderen
1. Missie, visie en kernwaarde
1.1.1 Missie
Wij dromen van een maatschappij waarin school, sportvereniging, gemeente en
De Wereldkinderen nauw met elkaar samenwerken om maatschappelijk bij te dragen
aan het welzijn van iedereen, waarbij wij onszelf als verbindende factor zien.
De Wereldkinderen peutergroep is erop gericht om een bijdrage te leveren aan de
cognitieve, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van kinderen. Dit doen wij
door kinderen een omgeving te bieden waar ze zichzelf kunnen zijn, zich veilig
voelen, en zeer belangrijk, ze zich middels spelen en bewegen mogen ontwikkelen in
hun vrije tijd.
Plezier is bij ons altijd het uitgangspunt. Onze werkwijze met veel beweging is het
middel om dat te bereiken.
1.1.2 Visie
De Wereldkinderen biedt bij haar opvang verantwoorde kinderopvang. Het welzijn
van het kind staat hierbij centraal. Als ouders besluiten om hun kind naar De
Wereldkinderen te brengen, dan houdt dat in dat zij een stukje van de opvoeding,
verzorging, verantwoordelijkheid aan de opvang overdragen.
Het is belangrijk dat ouders vertrouwen hebben in onze opvang. Een goede
communicatie tussen ouders en de PM-er is de basis voor dit vertrouwen. De eerste
levensjaren van een kind zijn heel belangrijk voor de rest van zijn of haar
ontwikkeling. Wij geven de kinderen een ruime gelegenheid om zichzelf te kunnen
zijn en bieden een veilige en uitdagende omgeving. Het is de bedoeling dat kinderen
zelfvertrouwen krijgen, waardoor ze zelfstandig beslissingen durven te nemen.
Spelenderwijs ontwikkelen zij zich in een gezellige, veilige, geborgen en vertrouwde
omgeving. Bovendien besteden wij aandacht aan omgangregels en het te stellen van
grenzen.
Met De Wereldkinderen peutergroep willen we op een zeer speelse manier bijdragen
aan de ontwikkeling van de allerjongste kinderen. Wij geloven dat gezonde opvang
onderdeel moet zijn van ieder zijn leven. Gezonde opvang is niet alleen enorm goed
voor de ontwikkeling, het is ook een uitlaatklep, het biedt mogelijkheden voor nieuwe
sociale contacten en het zorgt voor een gezonde en fitte levensstijl, waardoor je
uiteindelijk meer voldoening uit je leven kunt halen.
1.1.3 Samenwerking met Daltonschool De Wereldweide.
De Wereldkinderen heeft een samenwerkingsverband met Daltonschool De
Wereldweide, waarbij de thema’s en leerlijnen op elkaar aansluiten. Deze
afstemming zorgt voor een professionele en praktische uitwerking van thema’s en
activiteiten. Zo kan zowel De Wereldkinderen, als De Wereldweide profiteren van
elkaars kennis en expertise. De kinderen profiteren van een pedagogisch klimaat
onder een dak.
De pedagogisch coach van De Wereldkinderen wordt gecoacht door een coach
tevens Dalton coördinator van Daltonschool De Wereldweide.
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1.2 Organisatiestructuur
De Wereldkinderen is een lokaal georiënteerde kinderopvangorganisatie. We richten
ons op de opvang van kinderen uit Wezep en omgeving. Kinderen kennis laten
maken met plezier in bewegen is waar wij voor staan.
De Wereldkinderen is een organisatie met maatschappelijk belang. Binnen De
Wereldkinderen onderscheiden we de peutergroep, buitenschoolse opvang en de
administratieplanning.
Daarnaast bieden wij nog veel meer diensten aan zoals: bewegingsonderwijs,
voorschoolse opvang, excursies peutergroep en BSO.
1.2.1 Peutergroep
• De Wereldkinderen Peutergroep:
1 groep van 16 kinderen van 2 tot 4 jaar.
a. één beroepskracht per 8 kinderen in de leeftijd van 2 - 3 jaar;
b. één beroepskracht per 8 kinderen in de leeftijd van 3 - 4 jaar.
1.2.2 Buitenschoolse opvang
De buitenschoolse opvang vindt plaats op werkdagen na schooltijd. In geval van
studiedagen en schoolvakanties (vakantie BSO) wordt er hele dagopvang geboden.
De opvang is voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Op elke BSO-groep staan,
afhankelijk van het aantal kinderen in een bepaalde leeftijdsgroep, 1 BSObegeleider.
a. één beroepskracht per 10 kinderen in de leeftijd van 4 – 7 jaar.
b. één beroepskracht per 12 kinderen in de leeftijd van 7 – 13 jaar.
1.2.3 Stages
De Wereldkinderen vindt het belangrijk dat zij haar stagiaires door middel van stages
aan de eindtermen van de opleiding te laten voldoen.
De Wereldkinderen levert op deze manier een bijdrage aan de arbeidsmarkt door
gekwalificeerde medewerkers.
Taken beroepskrachten in opleiding, stagiairs
Stagiairs werken altijd boventallig en onder begeleiding van een PM-er, die
gediplomeerd is op het niveau van de stagiair.
De stages die De Wereldkinderen peutergroep kan bieden, betreffen een opleiding in
de richting van pedagogisch medewerkster, niveau 3/niveau 4.
Stagiairs zijn bij de Wereldkinderen belangrijk in het assisteren van de PM-er en
krijgen soms al opdracht om zelf (naast een andere begeleider) activiteiten te
organiseren en aan te bieden. In het vrij spelen van de kinderen zijn onze stagiairs
van groot belang. Zij zorgen dat alle kinderen lief spelen en zich vermaken, houden
toezicht, lezen voor of begeleiden de kinderen met de knutselactiviteit.
Begeleiding
Binnen ons team is de desbetreffende begeleidster voor de stagiairs pedagogisch
medewerkers van de Peutergroep. Zij heeft met de stagiair een intakegesprek,
beheert de stagemap en werkt de stagiair persoonlijk in. Zij voert gesprekken met de
stagiair, houdt de ontwikkeling goed in de gaten en plant activiteiten voor ze in, zodat
zij aan hun kerntaken kunnen voldoen.
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1.2.4 Organogram
Directeur
↓
Locatiemanager-- Pedagogische coach -- Administratie
↓
Pedagogisch medewerker niveau 4 -- praktijkbegeleider niveau 3/4
↓
Pedagogisch medewerker niveau 3 -- praktijkbegeleider niveau 3
↓
Stagiair
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Hoofdstuk 2
Wettelijk kader
2.1 Internationaal Verdrag Rechten van het Kind
Het Verdrag van de rechten van het kind is in 1989 aangenomen door de Verenigde
Naties en in 1995 geratificeerd door Nederland. Het verdrag geeft een visie op
kinderen, die uitgaat van de erkenning dat kinderen mensen zijn met eigen rechten.
De volgende rechten uit dit verdrag zijn relevant:
•
•
•
•

Kinderen hebben recht op fysieke en emotionele veiligheid en bescherming
van hun integriteit.
Kinderen hebben recht op verbondenheid met hun ouders en op respect voor
de culturele identiteit van hun familie.
Kinderen hebben recht om te leren en hun talenten te ontwikkelen.
Kinderen hebben recht om gehoord te worden en om bij te dragen aan de
sociale groep of gemeenschap. Kinderen hebben recht op respect voor
diversiteit, en daarmee samenhangend, recht op extra zorg in verband met
handicaps of sociale achterstanden.

2.2 De Regeling Kwaliteit Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
De regeling Kwaliteit Kinderopvang en Peuterspeelzalen geeft de landelijk wettelijke
kaders aan, aan de pedagogische aanpak en het pedagogische beleid van de
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.
De Wet stelt dat de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gericht moet zijn op:
• Samenwerking met ouders.
• Bieden van veiligheid en verbondenheid.
• Overdragen van waarden en normen.
• Verwerven van sociale en persoonlijke competenties.
Conform de Wet moeten er basisdoelen benoemd zijn, die in het beleid verankerd
zijn. De GGD heeft binnen de kinderopvang hierin een toetsende en controlerende
functie.
De Wereldkinderen werken conform de pedagogische onderbouwing in de vereisten
van de regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen zoals ze door Mevrouw
J. Riksen-Walraven zijn beschreven in opvoedingsdoelen:
Het bieden van een gevoel van (emotionele) veiligheid; wij volgen en gaan uit van de
ontwikkeling van het kind. De kinderen leggen de basis om de verantwoordelijkheid
te dragen voor zichzelf, de anderen en voor de omgeving. We brengen reflectie op
gang waardoor kinderen steeds meer kennis krijgen over zichzelf.
De gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke en sociale competentie; wij
richten ons op wat het kind kan en sluiten daarbij aan. Dit betekent dat wij
differentiëren. Een sociaal competent kind kan zich aanpassen aan steeds nieuwe
situaties. Daarom brengen wij kinderen in contact met verschillende, vaardigheden,
activiteiten en thema’s. De kans om zich waarden en normen, de ‘cultuur’ van een
samenleving eigen te maken. Een belangrijke doelstelling is om de kinderen te
stimuleren eigen keuzes te maken. Waarbij wij rekening houden met het unieke kind.
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2.3 De Wet OKE – Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie- en
harmonisatie.
De Wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en oefening) die in 01-08-2010 in
ingevoerd heeft tot doel samenhang te brengen in de voorschoolse voorzieningen
binnen een gemeente.
Via de wet OKE zijn landelijke kwaliteitseisen voor het peuterspeelzaalwerk in de
Wet Kinderopvang opgenomen. In het kader van de harmonisatie tussen
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk zijn deze zoveel mogelijk gelijk aan de
kwaliteitseisen voor de kinderopvang. De Wet Kinderopvang is daarom hernoemd tot
Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen (WKKP).
Uitgangspunten hierbij zijn:
• Voor alle kinderen kwalitatief goede opvang in de kinderopvang, zodat
ontwikkelingskansen van kinderen worden vergroot;
• Voor alle kinderen die het nodig hebben is een Voor- en Vroegschoolse
Educatieaanbod (VVE) beschikbaar;
• De peutergroep is toegankelijk voor alle kinderen.
De VVE-activiteiten vormen een integraal onderdeel van de peutergroep.
Kinderen vanaf 2 jaar, die volgens het CJG in aanmerking komen voor VVE, worden
2 dagdelen reguliere peuterochtenden en 2 dagdelen extra peuterochtenden
aangeboden. Zij komen dus totaal 14 tot 16 uur per week naar de peutergroep. Een
kind zonder VVE-aanbod komt, in overleg met de ouder,2 of meer dagdelen van
totaal 4 uur per week.
2.4 Vierogen-principe
Het vierogen-principe is de basis voor veiligheid binnen de peutergroep. De
Wereldkinderen houdt bij de invulling van het vierogen-principe rekening met de
voorspelbaarheid, mogelijkheid en frequentie waarin een beroepskracht alleen op de
groep is.
Het doel van het vierogen-principe is het voorkomen dat beroepskrachten zich met
één of een aantal kinderen kunnen isoleren, waardoor er makkelijk een situatie kan
ontstaan die tot ongewenste handelingen en/of intimiteiten kan leiden.
Het vierogen-principe betekent dat er altijd iemand moet kunnen meekijken of
meeluisteren, uitgaande van volgende vertrekpunten:
• De uitvoering van het vierogen-principe moet pedagogisch verantwoord en
bedrijfseconomisch haalbaar zijn.
• De wijze waarop invulling wordt gegeven dient opgenomen te worden in het
pedagogisch beleidsplan.
• Ouders worden jaarlijks geïnformeerd over de invulling van het vierogen-principe
binnen De Wereldkinderen.
Om te komen tot een verantwoorde uitvoering van het vierogen-principe bij de
peutergroep zijn de volgende afspraken gemaakt.
• Er is altijd iemand op de groep die mee kan luisteren en mee kan kijken.
• PM-ers gaan altijd met z’n tweeën (of met meer volwassenen) op stap met de
kinderen.
• Teamlid van Daltonschol de Wereldweide komt regelmatig langs.
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• Er zijn ramen tussen groepsruimte en gangen.
• De aanwezigheid van stagiairs zien wij als extra kracht, maar ook als een nieuw
iemand met een frisse blik op onze gang van zaken.
• Wij staan voor een open aanspreekcultuur, waarbij medewerker elkaar bevragen en
aanspreken op handelen of het nalaten daarvan.
2.5 Achterwacht en calamiteiten dagopvang
Voor het geval dat er zich bij de opvang- of peutergroep een calamiteit voordoet en
de inzet van extra medewerkers noodzakelijk is, dan is de achterwachtregeling van
toepassing. De achterwacht is als volgt geregeld:
- Er is één PM-er op de locatie. Er wordt voldaan aan de BKR. Een PM-er is op
afroep beschikbaar en binnen 10 minuten op de locatie aanwezig.
- Er is één PM-er op de locatie. Er wordt niet aan de BKR voldaan (drieuursregeling). Een tweede volwassene is op de locatie aanwezig.
De kinderopvang is op alle (open)dagen bemand, waarbij normaal gesproken 2 PMers aanwezig zijn. Indien dat niet het geval is, dan is er een tweede volwassene
(stagiaire of iemand van de leiding) aanwezig. Zij kunnen bij noodsituaties gevraagd
worden te ondersteunen.
De volgende personen zijn bereikbaar als achterwacht:
Marieke en Natasja leerkracht Daltonschool De Wereldweide, zij kunnen binnen 15
minuten aanwezig zijn. Marieke woont in dezelfde woonplaats waar De
Wereldkinderen gehuisvest is.
2.6 Afwijkingsregeling
Er is met ingang van 1 januari 2018 een wettelijke regeling ingegaan, dat bij een
aaneengesloten openstelling van tien uur of meer per dag maximaal drie (3) uur per
dag kan worden afgeweken van de vereiste BKR. Dat betekent dat erop vooraf
vastgestelde tijden de helft van de vereiste bezetting aan PM-ers aanwezig mogen
zijn. Voor onze peutergroep geldt dat er maar 4 aaneengesloten uren opvang zijn.
Openingstijden peutergroep:
Maandag t/m donderdag; 8.15 uur-12.15 uur
Openingstijden peutergroep extra:
Maandag t/m donderdag 12.15 uur – 14.30 uur
Bij de Wereldkinderen peutergroep kan zeer incidenteel afgeweken worden van de
BKR op onderstaande momenten:
08.15 uur - 08.30 uur Tijdens de start van de ochtend maandag t/m donderdag
12.30 uur - 14.30 uur Tijdens de peutergroep extra, naar gelang aantal kinderen.
Pauzes houden de PM-ers gezamenlijk met de kinderen.
2.7 Verlaten stamgroep
In de onderstaande situaties verlaten kinderen hun stamgroep en/of hebben te
maken met andere beroepskrachten:
Open deuren-beleid: naast de veilige omgeving van de eigen stamgroep worden er
ook zogenaamde groep overstijgende activiteiten georganiseerd, activiteiten buiten
de eigen groepsruimte en de vaste samenstelling van de stamgroep om.
Kinderen van verschillende groepen kunnen daaraan naar behoefte deelnemen.
Deze activiteiten zijn afwisselend van inhoud en doelstelling.
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Dat betekent dat een activiteit de ene keer speciaal gericht is op het
ontwikkelingsniveau van een groepje kinderen, de andere keer meer op de interesse/
uitdaging/verdieping ten aanzien van een bepaald onderwerp dat door de kinderen
en/of PM-ers is aangegeven. Bij het buitenspelen op de speelplaats of onder
begeleiding in de speeltuin de buurt; Als kinderen gebruik maken van andere ruimtes
zoals de (speel)hal of een speel/gymzaal van een school; Als er een uitstapje wordt
gemaakt.
In bovenstaande situaties wordt de maximale omvang van de stamgroep tijdelijk
losgelaten. Wel blijft het aantal kinderen per beroepskracht van kracht, toegepast op
het totaal aantal aanwezige kinderen op de locatie.
Bij uitstapjes wordt de beroepskracht-kind-ratio aangescherpt.

Hoofdstuk 3
Pedagogisch beleid

14

3.1 Pedagogische visie peuterspeelzalen
De peutergroep van Kinderopvang De Wereldkinderen biedt een passend aanbod
voor kinderen van twee tot vier jaar, in een veilig en stimulerend pedagogisch
klimaat, waarin ieder kind de ruimte krijgt zich optimaal te ontwikkelen op fysiek,
sociaal, emotioneel en intellectueel niveau.
Voor ouders is de peutergroep een laagdrempelige voorziening waar
opvoedingsuitwisseling plaatsvindt.

Vanuit voorgaande benoemen we de volgende kerntaken:
Ontwikkelingsstimulering
De peutergroep heeft tot taak om de brede ontwikkeling van alle peuters te
stimuleren. Dit heeft betrekking op zowel de motorische ontwikkeling, als op de
sociale-, de emotionele- de cognitieve-, de creatieve- en de taalontwikkeling.
Volgen en signaleren
De peutergroep heeft tot taak ieder kind op een systematische, methodische wijze te
volgen in zijn/haar ontwikkeling en welbevinden. En indien daarvoor aanleiding is,
zorg te dragen voor een gerichte signalering.
Vormgeven doorgaande ontwikkelingslijn
De peutergroep is een belangrijke schakel in de ontwikkelketen van kinderen en
daarom werken wij nauw samen met het CJG.
In vervolg op bovenstaande heeft de peutergroep ten aanzien van ouders een functie
op het gebied van afstemming, informatie-uitwisseling en overleg. Tevens vervult de
peutergroep voor ouders een belangrijke “vraagbaakfunctie”: het is een
laagdrempelige voorziening waar opvoedingsuitwisseling plaatsvindt en een plek
waar ouders diverse opvoedingsvragen en -problemen neer kunnen leggen. De
peutergroep heeft daarin een verwijzende taak en fungeert als schakel bij het tot
stand brengen van een opvoeding ondersteunend aanbod.
De peutergroep …
Is ontwikkelingsgericht: het bieden van optimale ontwikkelkansen, het stimuleren
van een brede ontwikkeling centraal staat; spelen is leren en ontwikkelen.
Werkt preventief: de peutergroep levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen
en tijdig signaleren van ontwikkelingsachterstanden. De peutergroep draagt zorg
voor een ononderbroken ontwikkelingslijn.
Zou een basisvoorziening moeten zijn: de peutergroep is behoudens de financiële
draagkracht van ouders voor elk kind toegankelijk.
In de peutergroep wordt het kind de ruimte geboden om te spelen, te ontwikkelen en
te ontmoeten. Er wordt veel zorg besteed aan de manier waarop de kinderen worden
begeleid. Deze zorg is mede gericht op de sfeer in de groep zodat de kinderen met
plezier naar de peutergroep komen. De basishouding van de PM-ers wordt
gekenmerkt door warmte en aandacht voor elk kind individueel en in de groep. In het
voorschoolse traject biedt de peutergroep een prettige omgeving die zoveel mogelijk
aansluit bij de ontwikkelingsfase van het kind en bereidt de peutergroep voor op de
basisschool.
3.2 Pedagogisch doel peutergroep
Het pedagogisch doel van de peutergroep is een bijdrage te leveren aan het welzijn
en de ontwikkeling van kinderen tussen de twee en vier jaar door het in
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groepsverband aanbieden van gerichte activiteiten door specifiek daartoe opgeleide
professionals.
Wij willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen, zodat de kinderen
evenwichtige, sociale, zelfstandige personen worden die een goed gevoel van
eigenwaarde hebben. De peutergroep werkt vanuit die visie en kunnen een eigen,
belangrijke bijdrage leveren. Het worden van een evenwichtig mens heeft te maken
met het verwerven van zelfstandigheid, sociale omgang en een goed gevoel voor
eigen waarde.
Subdoelen zijn:
•
Wij bieden het kind een veilige en vertrouwde omgeving.
•
Wij stimuleren het verdere ontwikkelen van zelfvertrouwen en eigen waarde.
•
Wij leren de kinderen omgaan met waarden en normen.
•
Wij stimuleren de zelfredzaamheid en zelfstandigheid.
•
Wij stimuleren de sociale omgang tussen kinderen onderling en volwassenen.
•
Wij laten de kinderen kennismaken met een breed aanbod aan speelgoed,
materialen en activiteiten.
•
Wij stimuleren op spelenderwijze en met de VVE-methode “Peuterplein” de
taalontwikkeling van het kind.
De bijdrage van de peutergroep bestaat uit het volgende:
Het sociale aspect, dat wordt gestimuleerd door:
•
Het geven van het goede voorbeeld en voorbeeldgedrag,
•
Het positief benaderen,
•
Het stimuleren van samen delen en samenspelen,
•
Leren overleggen en compromissen sluiten,
•
Leren dat kinderen een keuze hebben, door te leren dat ze ook “nee” mogen
zeggen.
De zelfstandigheid, die wordt bevorderd door:
•
Opdrachtjes te geven,
•
Te laten helpen,
•
Zelf de stoel weg te zetten, op te ruimen, leren zelf de jas aan doen,
•
Te stimuleren om dingen zelf te doen en pas te helpen als het niet lukt.
Het gevoel voor eigenwaarde, dat positief beïnvloed wordt door:
•
Te laten merken dat resultaten niet het belangrijkste zijn, maar dat plezier in
wat het kind doet voorop staat,
•
Een kind te stimuleren in wat het kan, eruit proberen te halen wat erin zit,
•
Te complimenteren.
3.3 Pedagogische uitgangspunten
•
Peuters bevinden zich in een fase waarin het belangrijk is dat zij vaardigheden
leren in de omgang met mensen, dat ze vertrouwen krijgen in zichzelf en
anderen, zich kunnen inleven in een ander en dat ze interesse naar anderen
toe leren tonen.
•
De peutergroep helpt een peuter met het uitbreiden van zijn ervaringswereld.
De peutergroep gaat daarbij uit van de volgende pedagogische
uitgangspunten:
•
Het is belangrijk dat de peuters plezier beleven aan hun verblijf op de
peutergroep. Dit betekent dat ‘het spelen’ voorop moet blijven staan.
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•
•
•

•

Het is van belang om de peuter tijdens zijn verblijf op de peuterspeelzaal te
begeleiden bij en te stimuleren in zijn ontwikkeling.
Kinderen worden ondersteund om zich in hun eigen tempo en binnen de eigen
mogelijkheden te ontwikkelen, daarin rekening houdend met de groep.
De peutergroep is door middel van deskundige leiding bij uitstek een
voorziening waar in een vroegtijdig stadium stoornissen in de ontwikkeling van
het kind ontdekt kunnen worden, waarna samen met de ouders naar mogelijke
oplossingen/hulpmiddelen kan worden gezocht.
De PM-ers ondersteunen en adviseren ouders waar mogelijk bij de opvoeding
van hun peuters.

3.4 Pedagogische middelen
Wij hanteren de volgende pedagogische middelen om de hierboven genoemde visie,
doelen en uitgangspunten te bereiken:
Tot de middelen behoren:
•
De PM-er
•
De groep
•
De activiteiten
•
De inrichting en omgeving
3.5 Pedagogische visie in de praktijk
Spelen, ontwikkelen en ontmoeten
De peutergroep 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 ze anderen en leren daarvan. Door ontmoeten en spelen, ontwikkelen
kinderen zich. De groep is een plek waar kinderen kennismaken met nieuw spel en
spelmateriaal. Ze komen daarnaast vaak voor het eerst in aanraking met
leeftijdsgenootjes. Het verblijven in een groep maakt dat kinderen, onder leiding van
een PM-er, leren van en met elkaar.
De peutergroep stelt eisen aan kinderen, maar werkt nadrukkelijk niet toe naar
vastgelegde eindtermen. Een voortvloeisel van het samenbrengen van jonge
kinderen is dat ouders met jonge kinderen elkaar ontmoeten. Ze hebben daardoor
contact en kunnen onderling informatie uitwisselen.
Wisselwerking kind en omgeving
Een kind dat de peutergroep 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 op de
peutergroep een omgeving gecreëerd waarin een kind zich veilig, geborgen en
vertrouwd voelt. Pas dan kan een kind positieve ervaringen opdoen om van te leren.
Die veilige, geborgen en vertrouwde omgeving creëren we door een kind vrijheid te
bieden, waardoor het een eigen plek binnen de groep kan zoeken en vrij kan spelen.
Het hanteren van een structuur in de dagdelen, waardoor kinderen weten wat hen te
wachten staat.
De groep en groepsruimte een herkenbare plek te laten zijn voor de kinderen. Dit
betekent dat er gewerkt wordt met een vaste groepsindeling en een vaste PM-er op
de groep. De kinderen zodanig benaderen dat ze het gevoel krijgen dat ze er mogen
zijn. Dit wordt tot uiting gebracht door het geven van aandacht, een positieve
benadering, het geven van complimenten en hulp daar waar nodig. Een kind
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proberen te begrijpen, waarbij contact met de ouders over het kind van essentieel
belang is.
Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in wisselwerking met de omgeving. Een kind
wordt geboren met een bepaalde aanleg en eigenheid en ontwikkelt zich in zijn eigen
tempo en op zijn eigen manier. Voor een goede ontwikkeling van het kind is de
houding van de PM-er van wezenlijk belang. De houding van de PM-er dient gericht
te zijn op een liefdevol en aandachtig begeleiden, ondersteunen en stimuleren, zodat
het kind zich optimaal kan ontwikkelen en ontplooien. De pedagogische relatie die de
PM-er met de kinderen heeft, dient naast affectief ook respectvol te zijn. De relatie
met de PM-er moet het kind een gevoel van veiligheid, geborgenheid en vertrouwen
geven, zodat het kind de omgeving durft te gaan ontdekken en onderzoeken. De PMer luistert door te kijken waar het kind mee bezig is, wat hij wil, wat hem interesseert
of waar hij vragen over heeft. Dit geeft een kind een gevoel van zelfvertrouwen en
draagt bij tot een positief zelfbeeld.
Op de groep
De peuters komen minimaal twee keer per week op twee vaste dagdelen naar de
peutergroep. De peuters hebben op deze dagdelen in ieder geval één dezelfde
leidster. Op de peutergroep bestaat de groep uit maximaal 16 peuters per groep.
De groepen bestaan uit kinderen van de leeftijd twee tot vier jaar. Ouders kunnen
altijd extra opvang aanvragen, De Wereldkinderen probeert hier zo flexibel mogelijk
mee om te gaan, mits er uiteraard plek is conform de BKR.
Team samenstelling
In een peutergroep zijn altijd twee gekwalificeerde PM-ers aanwezig. De vaste PM-er
voldoet aan de opleidingseisen, die voor het werken in een peutergroep gelden. Er is
altijd iemand aanwezig met het diploma EHBO. Bij ziekte van één van de leidsters
wordt er een beroep gedaan op een andere gekwalificeerde leidster.
Dagindeling
Voor peuters is het belangrijk dat ze zich veilig en vertrouwd voelen. Een vast
programma geeft het kind houvast, vergroot het gevoel van veiligheid en
vertrouwdheid. Op de peutergroep wordt daarom gewerkt met een vaste dagindeling.
Er worden activiteiten aan de kinderen aangeboden die aansluiten op het
ontwikkelingsniveau van kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar. Op een ochtend
is er, na het binnenkomen en afscheid nemen altijd ruimte voor vrij spel. Er is een
gezamenlijk gedeelte waar wordt gedronken en gegeten. Meestal wordt er een
gezamenlijke activiteit gedaan en wordt er dagelijks buiten gespeeld met
Daltonschool De Wereldweide. In de groepsmap is het activiteitenaanbod uitgewerkt
in een weekprogramma. Er wordt gewerkt met het taalstimuleringsprogramma
Peuterplein.
Wennen
Er wordt bewust omgegaan met de wenperiode, omdat het belangrijk is dat nieuwe
peuters snel vertrouwen in de PM-er krijgt.
Het wennen verloopt bij het ene kind makkelijker dan bij het andere. De eerste stap
is een kennismaking bezoek samen met ouder aan de groep. Ook bij ouders speelt
het proces van loslaten een rol. In gezamenlijk overleg PM-er/ouder wordt gekeken
hoe het wennen verloopt/hoe verder te handelen.
Brengen en ophalen
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De peuter en ouder worden persoonlijk door de PM-er begroet bij het binnenkomen.
De meeste ouders blijven nog even spelen, waardoor de overgang van thuis naar de
peutergroep gemakkelijker verloopt. Als de ouder vertrekt, helpt de PM-er als het
nodig is bij het afscheid nemen. Het is vooral voor de jonge peuters erg belangrijk,
dat hier zorgvuldig mee wordt omgegaan. Peuters moeten weten wanneer hun ouder
er nog wel is en wanneer niet. Vertrekken zonder afscheid nemen maakt peuters
angstig en onzeker.
Duidelijkheid wordt gegeven doordat de PM-er samen met de peuters de ouders
uitzwaait. De PM-er bepaalt samen met de ouder het juiste moment van afscheid
nemen. Peuters kunnen zich alleen veilig en vertrouwd voelen als ze weten, dat ze
ook weer worden opgehaald. Door het aangeven van een duidelijk oriëntatiemoment
wordt het tijdstip van ophalen voor de peuter zo concreet mogelijk.
Aan het eind van de ochtend komen de ouders hun peuter ophalen. Om hier alle
aandacht aan te kunnen geven, zorgt de PM-er ervoor dat rond dit tijdstip alle
activiteiten zijn afgerond. Voor de ouder is het leuk om te horen wat hun peuter die
ochtend heeft gedaan. Het is belangrijk dat ouders hun kind afscheid laten nemen
van de leidster. Het dagdeel wordt afgesloten en de PM-er weet wie er naar huis
gaat.
Veiligheid
Een goede kind/PM-er relatie ligt aan de basis van kwalitatief goede opvang. De
professionele houding van de PM-er maakt een veilige band tussen haar en de
peuter mogelijk. De peuter leert erop vertrouwen dat de PM-er er voor hem is
wanneer hij haar nodig heeft.
De twee kenmerken hiervan zijn:
1. De PM-er sensitief, dat wil zeggen gevoelig voor signalen die de peuter ‘uitzendt’.
De PM-er doet telkens moeite aan te voelen en te begrijpen wat de peuter wil, doet
of bedoelt.
2. De PM-er heeft niet alleen oog en begrip voor de uitingen van de peuter, zij
reageert ook tijdig positief op de signalen van de peuter: zij is responsief. Door haar
positieve reactie voelt de peuter zich gewaardeerd, begrepen en serieus genomen.
Structuur en stabiliteit
Een omgeving scheppen waarin de peuter zich geborgen voelt, betekent ook een
duidelijke en consequente structuur bieden. Door regelmaat, ritme en stabiliteit wordt
de wereld om hen heen herkenbaar en dagelijkse gebeurtenissen steeds meer
voorspelbaar. Herhaling, regels en gewoonten geven de peuters houvast en
zekerheid in een omgeving die aanvankelijk vreemd voor hen is.
Structuur en regels geven een kind duidelijkheid over wat er gaat gebeuren en wat er
van hem wordt verwacht. Op een peuterspeelzaal is er structuur in de ruimte,
structuur in het dagritme, continuïteit in de groepssamenstelling en er zijn regels en
gewoonten.

Hoofdstuk 4
Voor en Vroeg Schoolse educatie VVE.
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VVE is een educatieve methode voor alle kinderen vanaf ruim twee jaar. Onze
peutergroep is een VVE-peutergroep. De peutergroep biedt peuters extra
ondersteuning om achterstanden voor de start in groep 1 van het basisonderwijs te
verminderen of zelfs op te heffen. Om de ontwikkeling van het kind te stimuleren
wordt er door de PM-er een combinatie van twee benaderingswijzen gehanteerd.
Per 1 augustus 2020 moeten gemeenten het gesubsidieerde aanbod van VVE
uitbreiden naar 960 uur voor alle peuters tussen 2,5 tot 4 jaar met een VVE-indicatie.
Deze regeling geldt alleen voor startende kinderen, die voor 1 augustus 2020 2,5 jaar
waren en gebruik maakten van VVE geldt deze verplichting niet.
In de praktijk betekent dit veelal een uitbreiding van het VVE-aanbod van minimaal
10 uur per week naar minimaal 16 uur per week gedurende 40 weken per jaar.






Er moet op tenminste 3 dagen/dagdelen per week een VVE aanbod zijn.
Er mag al VVE aangeboden worden vanaf 2 jaar, maar de VVE-uren tussen 2
en 2,5 jaar tellen niet mee voor de norm van 960 uur.
Er mag maximaal 6 uur VVE per dag meetellen voor het behalen van de norm
van 960 uur. Deze uren hoeven niet aaneengesloten aangeboden te worden.
VVE doelgroeppeuters mogen uiteraard een hele dag op de dagopvang
verblijven (en daar eventueel VVE ontvangen), maar dan telt maximaal 6 uur
mee voor de urennorm.
Een aanbod gedurende meer dan 40 weken per jaar is mogelijk.

In de praktijk zijn er een aantal uitvoeringsvarianten mogelijk. Afhankelijk van de
gekozen variant, kan de urenuitbreiding voor VVE ook gevolgen hebben voor het
aanbod aan ouders van reguliere peuters. Zo werken wij met een aanbod van
dagdelen van 4 uur, waarbij VVE-peuters 4 dagdelen komen en reguliere (niet-VVE)
peuters 2 of meer dagdelen.
Maandag tot en met donderdag van 8.15 uur tot 12.15 uur.
De ontwikkelingsgerichte benadering

Deze gaat ervan uit dat kinderen veel ruimte tot eigen initiatief nodig hebben. De
invloed van de omgeving en de rol van de PM-er speelt hier een belangrijke rol. De
ontwikkeling van het kind wordt als het ware “uitgelokt”. De PM-er volgt het
ontwikkelingsproces en probeert het kind een stapje verder te brengen door het kind
te ondersteunen en te begeleiden.
De ontwikkelingsgerichte benadering in de praktijk.
Pedagogisch medewerker stimuleert de verschillende ontwikkelingsgebieden;
– Taal- en muziekontwikkeling: PM-er leest voor in de kring, PM-er leest individueel
met peuter, peuter kijkt/leest zelfstandig een boek, PM-er bespreekt praatplaat
individueel met peuter, PM-er bespreekt praatplaat in kleine groep peuters, PM-er
benoemd tijdens een activiteit alles, PM-er herhaald woorden in de juiste vorm/zins
opbouw, PM-er wijst de peuter erop dat ze op de beurt moeten wachten, liedjes en
opzeg versjes met de peuters etc.

– Voorbereidend rekenen : Met PM-er alle aanwezigen in de kring tellen, kleur van de
dag benoemen, bij het eet- en drinkmoment alle bekers en bakjes tellen, kleuren van
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de bekers benoemen, spelmoment kleurenbakjes sorteren tellen vormen,
reken/telmuizen, individuele spelletjes, zelfstandig jas aan doen voor buitenspelen,
kleur vastpakken aan de calamiteitenlijn om naar buiten te lopen etc.
– Motorische- en spelontwikkeling : zelfstandig aan- en uittrekken van
kleding/schoenen, bewegingslessen in de speelzaal, bouwen met duplo, treinbaan,
autobaan, insteekmozaïek, kralen rijgen, kleien, zelfstandig fruit schoonmaken/
mandarijn pellen, puzzel maken, fietsen en steppen, hinkelen, springen, rennen,
afhankelijk van wat er gestimuleerd moet worden word er door PM-er gekeken wat er
aangeboden wordt of dit individueel wordt of in groepsverband.
Voorbeeld: Wanneer er een vermoeden is van een motorische achterstand gaan wij
in gesprek met ouders. In overleg met de ouders wordt er contact opgenomen met
de desbetreffende instanties zoals het CJG.
– Sociaal-emotionele ontwikkeling: De peuter hangt bij binnenkomst zijn eigen foto
op het aanwezigheidsbord, PM-er vraagt aan de peuter aan de hand van
emotiebekers hoe hij/zij zich voelt vandaag, PM-er maakt gebruik van
gezichtsuitdrukkingen tijdens o.a. voorlezen, PM-er stimuleert de peuter eigen
wensen aan te geven, opkomen voor zichzelf als er bijvoorbeeld speelgoed word
afgepakt, samen spelen, samen delen, PM-er complimenteert als iets goed gaat,
PM-er benoemt als er iets anders kan, PM-er vraagt aan de peuter aan het einde van
een activiteit hoe hij/zij vind dat het is gegaan, PM-er vraagt of zijn werk af is daarna
mag hij/zij het aftekenen op het planbord etc.
De programmagerichte benadering
Er worden van tevoren activiteiten gepland die gebaseerd zijn op de algemene
ontwikkeling- of leerlijnen. Hierbij heeft de PM-ers een sturende rol. De inbreng van
de kinderen vinden wij hierbij erg belangrijk.
Er wordt gewerkt met de taalstimuleringsmethode “Peuterplein”. Met Peuterplein
wordt de basis gelegd voor de Nederlandse taalvaardigheid, zodat de peuters met
een redelijke taalvaardigheid aan het basisonderwijs beginnen.
De nadruk ligt vooral op de taalvaardigheid spreken en luisteren en op de uitbreiding
van de woordenschat. Daarnaast besteedt Peuterplein aandacht aan de ontwikkeling
van sociaal communicatieve vaardigheden en aan de beginnende rekenontwikkeling.
Voorwaarden, om actief leren zo optimaal mogelijk te laten verlopen, voldoen de
speelruimte en -tijd aan een aantal voorwaarden:
Dagritme
In de groep werken we in een vaste structuur die voor de kinderen zichtbaar is
gemaakt d.m.v. de dagritmekaarten.
Hoeken
De groepsruimte is ingedeeld in een aantal duidelijke hoeken: de huishoek, de
leeshoek, puzzel/spelletjeshoek en de auto/bouwhoek.
Materialen
In de verschillende hoeken is veel materiaal te vinden om de kinderen zoveel
mogelijk ervaringen op te laten doen.
Observatie
Door de dag heen worden de kinderen geobserveerd door de leidsters. Aan de hand
van deze observaties worden de ontwikkeling van de peuters bijgehouden.
Daarnaast wordt gekeken op welk gebied een peuter extra stimulering kan
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gebruiken. Bovendien wordt aan de hand van deze observaties gekeken waar de
interesses van de peuters liggen, zodat middels activiteiten in de kleine kring hieraan
tegemoetgekomen wordt.
4.1 Taalstimulering programma Peuterplein.
Om kinderen met een taalachterstand of sociaal emotionele problemen, op een
kwalitatief goede manier te kunnen stimuleren in hun taalontwikkeling, is het goed
dat deze kinderen naast de reguliere groep, twee extra dagdelen de speelzaal
bezoeken. Ze krijgen dan extra aandacht om hun vaardigheden of gebrek hieraan uit
te breiden.
Samen met Peuterplein leggen we een basis voor de Nederlandse taal zodat de
peuters met een redelijke taalvaardigheid aan het basisonderwijs kunnen beginnen.
De nadruk ligt vooral bij de taalvaardigheid op het spreken, luisteren en op de
uitbreiding van de woordenschat. Daarnaast besteedt Peuterplein aandacht aan de
ontwikkeling van sociaal communicatieve vaardigheden en aan de beginnende
rekenontwikkeling.
4.1.1 Ouderbetrokkenheid in de praktijk.
Themabrief
Per thema krijgen de ouders een uitgebreide brief waarin uitleg gegeven wordt over
het thema; de woorden die we aanleren, het themaboek en de liedjes worden
benoemd en ‘tips voor thuis’.
Bas Boekenpret voor thuis.
Bij De Wereldkinderen maken we gebruik in samenwerking met de bibliotheek en de
andere kinderopvangen van het prentenboekenproject. Een paar keer per jaar
hebben we ook een boek, dat aansluit bij het thema.
Alle peuters krijgen dan dat boek mee naar huis, met daarbij informatie over het boek
en tips bij het voorlezen voor de ouders. Door thuis dit boek voor te lezen, worden de
peuters nog meer vertrouwd met de woorden die bij het thema horen.
Overig
– Elke ochtend is er een spelinloop tot 9.00 uur.
De ouder voert dan samen met de peuter een activiteit uit aan het begin van de
ochtend.( Vanwege Covid-19 is dit tijdelijk stop gezet).
– Ouderbijeenkomsten gekoppeld aan een thema bij opening en afsluiting.
Ouders krijgen uitleg over het nieuwe thema zo weten ouders thuis welk thema wij
behandelen en kunnen met de peuter erover hebben.
-Tips/oefeningen meegeven aan de ouders zoals: Rekenen; Tel thuis de borden op
tafel bij het tafel dekken, tel je knuffels op je bed, etc. Bij taalontwikkeling; uitgebreide
woordenlijst met afbeeldingen mee, die gelijk zijn aan de woordenlijst op de groep,
prentenboeken voor stimuleren voorlezen, advies; met peuter Zappelin te kijken voor
Nederlandse woordenschat etc.
– Koffieochtenden 6 keer per jaar. Vanwege Covid -19 kan dit niet. Waaronder
tijdens Sinterklaas bezoek bij de peuters. Ouders kunnen onderling informatie
uitwisselen.
– Informatiebijeenkomsten samenwerking met o.a. CJG, Goed Bezig Oldebroek,
Veilig Verkeer Nederland, Bibliotheek Noord-Veluwe ect.
– 10 minutengesprekjes met mentor van de peuter over de ontwikkeling van het kind.
– Om de 6 weken krijgen ouders een nieuwsbrief mee.
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4.1.2 Jaarplanning Peuteropvang De Wereldkinderen
Schooljaar 2020/2021
Let op: VVE thema’s +/- zes weken!
Thema

Thema boek

Periode

Feest, Party

Bobbi is jarig

Week 36 introductie
Week 37,38
Week 39 afronden

Kinderboeken week: En
toen?

Deze ridder zegt nee

Week 40 introductie
Week 41
Week 42 herfstvakantie
Week 44 afronden

Extra : Sint-maarten

Bobbi viert Sint-Maarten

Week 45
Week 46

Holidays Sinterklaas

Bobbi viert Sinterklaas

Week 47
Week 48
Week 49 afronden

Holidays Kerst Christmas

Bobbi viert Kerst

Week 49 donderdag intro
Week 50
Week 51
Week 52, 53 kerstvakantie

Naar school

Bobbi naar de speelzaal

Winter (geval van sneeuw)

Bobbi in de winter

Week 1 introductie

Week 2
Voorleesdagen 2021

Coco kan het

Week 3,4 20 jan voorlees
ontbijt,

Naar school

Bobbi naar de speelzaal

Week 4,5
Week 6 afronden
Week 7
Week 8 voorjaarsvakantie
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Tuin, Garden

Bobbi in de tuin

Week 9 introductie
Week 10,11
Week 12,13
Week 14 afronden

Nederland, Holland

Nijntje op de fiets

Week 15 introductie
Week 16
Week 17,18 meivakantie
Week 19,20,21
Week 22 afronden

Vakantie,Vacation

Bobbi op vakantie

Week 23, introductie
Week 24,25,26,27
Week 28 afronden
Week 29 zomervakantie

4.2 Observeren
Onze PM-ers observeren alle kinderen na de wenperiode van 2/3 maand, (bijlage 1,
Observatieformulier) zowel individueel als in groepsverband om hen beter te leren
begrijpen, adequaat op hun behoeftes, mogelijkheden en beperkingen in te kunnen
spelen en activiteiten te kiezen die hierbij aansluiten. Daarbij worden het
welbevinden en de ontwikkeling van het individuele kind én het groep functioneren
gevolgd. De mentor volgt de ontwikkeling van het kind a.d.h.v.
ontwikkelingsverslagen, overdrachtsformulier (Bijlage 2), deze worden ingevuld met
3 jaar, en 3 jaar en 10 maanden. Ouders/verzorgers ontvangen per mail het
ontwikkelingsverslag. Voor de input van de ontwikkelingsverslagen en gespreken
maken onze mentoren ook gebruik van de waarnemingen en observaties van andere
collega’s. Optioneel vindt er naar aanleiding van dat verslag een gesprek plaatst
tussen de medewerker en de ouders over de ontwikkeling van het kind.
Observatielijsten VVE-kinderen
De eerste levensjaren zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Onze
peuterspeelzaal wil er graag toe bijdragen dat de ontwikkeling van het kind goed
verloopt.
Om de ontwikkeling van het kind goed te kunnen volgen, vullen wij vanaf 2 jaar en 6
maanden en 3 jaar en 6 maanden een observatielijst in (bijlage 1,
Observatieformulier). Daarna wordt het nog een keer ingevuld als uw kind 3 jaar is,
3 jaar en 10 maanden is. (bijlage 2, Overdrachtsformulier)
Voordat uw kind naar de basisschool gaat wordt dit met u doorgenomen. Deze
observatielijst wordt, als u daar mee instemt, op de basisschool afgegeven.
Naast deze observatielijst wordt er, voor dat uw kind 4 jaar is een
overdrachtsformulier ingevuld. Deze zal na ondertekening door de ouders, aan de
basisschool gegeven worden.
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4.3 Doorverwijzen naar andere instanties
Iedere peuter ontwikkelt zich op zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Bij de
meeste peuters is geen reden tot bezorgdheid, maar soms kunnen er vragen
opkomen over het gehoor, het gezichtsvermogen, de motoriek, taal- en
spraakontwikkeling, de opvoeding of het gedrag. De PM-er bespreekt haar
bevindingen met de ouders, deze bevindingen zijn voorgekomen uit de
begeleidingsplannen die door PM-er/mentor is opgesteld. (bijlage 3,
Begeleidingsplan) In dit gesprek is ruimte voor het uitwisselen van informatie met als
uiteindelijke doel een oplossing te vinden waar iedereen zich prettig bij voelt. Wij
werken samen met het CJG die we in samenspraak met ouders kunnen inschakelen
om met ons mee te kijken. Als de benodigde begeleiding de kennis en kunde van
onze medewerkers te boven gaat, zullen wij met hulp van deze instanties ouders zo
goed mogelijk doorverwijzen naar alternatieve vormen van opvang of begeleiding.
Tijdige signalering van een eventuele achterstand of ontwikkelingsstoornis maakt het
mogelijk om advies en hulp in te schakelen waardoor de nadelige gevolgen zo
beperkt mogelijk blijven. De Wereldkinderen heeft ten aanzien van opvoedvragen
een verwijzende taak en kan fungeren als intermediair bij het tot stand brengen van
een aanbod voor opvoedingsondersteuning.
Een PM-er kan gebruik maken van advies van externe deskundigen. Mensen die
gespecialiseerd zijn in problemen die kunnen optreden bij opgroeiende peuters,
zoals een logopediste of CJG. Ouders hebben de primaire verantwoordelijkheid voor
hun peuter. Wanneer ouders niets doen met het advies, geen verdere stappen
ondernemen of toestemming geven tot, dient de PM-er dit te allen tijde te
respecteren. Hierop is één uitzondering: bij een vermoeden van kindermishandeling
wordt geschakeld volgens de meldcode kindermishandeling. Deze hebben alle
medewerkers in hun bezit en staat ook op onze website. De Wereldkinderen
organiseert vier keer per jaar een werkoverleg waarin de meldcode wordt herhaald.
4.4 Kinderen met een opvallende ontwikkeling
De toelating van kinderen met een opvallende ontwikkeling gebeurt in nauw overleg
met de ouders en eventueel hulpverlenende instanties. Elke vraag wordt apart
bekeken op de volgende punten: Kan de peutergroep het kind bieden wat het nodig
heeft? Zijn er speciale voorzieningen nodig? Na plaatsing is er regelmatig overleg
met de ouders en evt. andere betrokken instellingen die het kind bezoekt.
Doel van het overleg is, een zo goed mogelijk afgestemde begeleiding voor het kind.
In alle gevallen weegt de leidster zorgvuldig af of er voldoende tijd, deskundigheid,
ervaring en middelen in de groep aanwezig zijn om de peuter met een beperking
goed op te kunnen vangen.
4.5 Duidelijkheid over mentor
Tijdens de intake en overgang naar een volgende groep wordt aan ouders bekend
gemaakt welke mentor is toegewezen aan hun kind. Onze vaste PM-ers zijn de
mentoren voor de peutergroep. De betreffende mentor zal ook de intake en de
rondleiding leiden zodat zij zich direct kan voorstellen en kan aangeven dat zij dus
het aanspreekpunt voor het betreffende kind is. Ook staat het aangegeven op de
plaatsingsovereenkomst en wordt het meerdere malen verteld tijdens de opvang.
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4.6 Doorgaande lijn
De peutergroep staat met haar activiteiten niet op zichzelf. De inhoudelijk
kwalitatieve aspecten van de peutergroep zijn naast het bieden van
speelgelegenheid erop gericht het kind voor te bereiden op de basisschool. Kinderen
leren sociale, cognitieve en motorische vaardigheden. Hiervoor is een goed overleg
en een goede afstemming met de basisscholen van belang. Met in acht neming van
de privacyregels en dus in overleg met de ouders wordt relevante informatie
betreffende het functioneren van kind besproken met de basisschool. Het is
belangrijk dat het pedagogisch beleid van de buitenschoolse opvang en de
peutergroep en ook de methodiek zoals toegepast door PM-ers op elkaar afgestemd
zijn. Dit bevordert een eenduidige en professionele begeleiding en overdracht naar
de basisschool. Daarnaast is er een samenwerkingsverband met Daltonschool De
Wereldweide waarbij de thema’s en leerlijnen op elkaar aansluiten. Deze afstemming
zorgt voor een professionele en praktische uitwerking van thema’s en activiteiten. Zo
kan zowel De Wereldkinderen, als de school profiteren van elkaars kennis en
expertise.
4.7 De VVE-coördinator peuterspeelzalen
De peuterspeelzaal heeft een signalerende functie. Binnen het team van De
Wereldkinderen is een van de PM-ers belast met de coördinatie van de voor- en
vroegschoolse educatie. Zij vervullen vanuit hun deskundigheid op het gebied van de
VVE een coördinerende rol.
•
•
•
•
•
•

De kerntaken van de VVE-coördinator zijn:
Heeft periodiek contact met het CJG van om kinderen die door hen
geïndiceerd zijn voor VVE op de peutergroep in beeld te krijgen.
Stimuleert en motiveert de ouders tot plaatsing in het belang van het kind op
de peutergroep in verband met taal- en mogelijke ander
ontwikkelingsachterstanden.
Neemt deel aan de VVE-werkgroep gemeente Oldebroek.
Houdt ontwikkelingen op het terrein van VVE bij en zorgt ervoor dat deze
informatie ook binnen de organisatie bekend wordt gemaakt.
Levert input t.a.v. VVE-beleid van de organisatie en draagt zorg voor
afstemming van het VVE-beleid binnen de peutergroep.
Geeft op basis van de overdrachten aan de basisschool punten aan voor het
verbeteren van de doorgaande lijn van de voor- en vroegschoolse educatie.

4.8 Evalueren.
Elk VVE-thema wordt gebruikt voor 6 weken. Met de PM-ers en ouders wordt er
nabesproken hoe dit thema is gegaan. Zijn er dingen opgevallen bij de peuters wat
moet worden verbeterd, of is het goed gegaan. Alles wordt genoteerd in het dossier
van de VVE-peuter. Dit is een summatieve evaluatie. (achteraf aan de hand van de
resultaten)
Per half jaar worden er met de onderbouw- leerkrachten van Daltonschool de
Wereldweide geëvalueerd over de thema’s die tot dan zijn gebruikt.
Aan het einde van het schooljaar wordt er geëvalueerd welke thema’s er nogmaals
gebruikt kunnen worden, eventueel met aanpassingen.
Het CJG wordt berokken bij de evaluaties over de ontwikkeling van het kind en de
betrokkenheid van de ouders.
Het streven is om de thema’s elk jaar te wisselen.
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4.9 Visie Howard Gardner.
De werkwijze en de inrichting van De Wereldkinderen is ingesteld op de visie van
psycholoog Howard Gardner.
Gardner was gefascineerd door de jonge leeftijd waarop zulke begaafdheden zich
uitten. Het viel hem op, hoe de gevolgen van gehoorbeschadigingen voor patiënten
kunnen verschillen. Bijvoorbeeld: een patiënt met een beschadigde linkerhersenhelft
kon niet meer praten, maar wel liedjes zingen. Dit kwam doordat de muzikale
rechterhersenhelft nog wel intact was. Dit soort patiënten kon vloeiend een tekst
lezen, maar hem niet meer begrijpen. Hierdoor raakte Gardner ervan overtuigd dat
intelligentie niet als een op zichzelf staande of algemene bekwaamheid kan worden
beschouwd. Hij zag intelligentie als een pakket mentale bekwaamheden, die zich
onafhankelijk van elkaar kunnen voordoen en door afzonderlijke delen in de
hersenen worden gestuurd. Hij onderscheidde in 1983 acht ruime categorieën van
intelligentie, te beginnen met de verbale, ruimtelijke en mathematische
vaardigheden. De vier volgende categorieën gaven aanleiding tot veel controversen,
omdat ze niet pasten in het beeld dat men tot dan toe over intelligentie had. Volgens
Gardner waren dit de muzikale, de lichamelijke, de sociale vaardigheden en
zelfkennis. Later voegde hij hieraan extra intelligenties toe.
Voorbeelden van taken waarbij deze intelligentie
gebruikt wordt
Een boek lezen, een tekst, verhaal of gedicht schrijven,
Verbale
gesproken woorden begrijpen.
Vaardig in praten en analyseren; systematisch en ordelijk
Logisch-mathematische
denken.
Begrippen ruimtelijk voor kunnen stellen; denken in
Ruimtelijke
beelden.
Muzikale
Een liedje zingen, ritme en melodie.
Type intelligentie

Lichamelijke

Bewegingsonderwijs.
Vaardig in de dingen om zich heen zien, zoals de tuin, en al
Natuurlijke
wat buiten leeft. Overeenkomsten en verschillen daarin
waarnemen.
Interpersoonlijke
Goed in samen leren en werken, goed in de omgang met
(sociale vaardigheden) anderen.
Zichzelf begrijpen ruimte hebben om zich terug te kunnen
Intrapersoonlijke
trekken als daar behoefte aan is.de gevoelens van anderen
(zelfkennis)
proberen te begrijpen.
De basis: ‘veiligheid en vertrouwen’.
De opstelling van de pedagogisch medewerker is essentieel voor een goed
pedagogisch klimaat.
- Professionaliteit; structuur en duidelijkheid bieden.
- Openheid en eerlijkheid.
- Rust uitstralen.
- Sfeer brengen in groep.
- Respect voor ouders en kinderen.

27

- Positieve benadering van kinderen, hen stimuleren tot zelfstandigheid. Dit alles
resulteert in een bepaalde manier van omgaan met de kinderen van de groep.

Hoofdstuk 5
Het pedagogisch werkplan
De pedagogische visie geeft richting aan de uitvoering van de dagelijkse activiteiten,
de speel-leeractiviteiten en de verzorg-leeractiviteiten. Hoe wij de pedagogische
doelen willen bereiken beschrijven we per doel in het pedagogisch werkplan. Per
doel worden de vier middelen toegelicht.
5.1 Doel 1 Wij bieden emotionele veiligheid en geborgenheid aan de kinderen
Voor kinderen zijn geborgenheid en veiligheid erg belangrijk, daarom willen we een
omgeving creëren waarin ieder kind zich prettig voelt en zich optimaal kan
ontwikkelen. De PM-ers zijn hierin voorwaardenscheppend, evenals de inrichting en
de aanwezigheid van leeftijdsgenootjes in een vaste groep. De PM-ers worden
terecht het meest belangrijke instrument genoemd binnen de peutergroep.
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Door de pedagogisch medewerker
Elk moment waarop de Pm-er in contact is met het kind is een pedagogisch moment.
Wij bieden het kind geborgenheid en veiligheid. De PM-er is zichtbaar voor het kind,
we vangen het kind op bij vreugde en verdriet. Alle kinderen krijgen, zowel in
groepsverband als individueel, genoeg aandacht geboden en onderlinge contacten
worden gestimuleerd.
We zitten op één lijn met de regels. We zijn consequent, als we dingen zeggen
worden ze ook gedaan, dit geeft het kind duidelijkheid. Daarbij hebben we altijd oog
voor de eigenheid van het kind.
Door de groep
Bij de eerste kennismaking stellen wij het kind en de ouders in de gelegenheid om te
wennen aan de groepsruimte, de andere kinderen en de PM-ers. Op de groep
werken zoveel mogelijk vaste gezichten, zodat de kinderen met hen een goede band
op bouwen. Om samen prettig in een groep te kunnen functioneren, zijn regels nodig.
Regels bieden structuur, waardoor de kinderen weten waar ze aan toe zijn, wat een
gevoel van veiligheid geeft. Door heldere regels en de voorbeeldfunctie die wij
hebben, leren kinderen het belang kennen van normen en waarden.
Dagindeling (incl. eet- en drinkmomenten) peutergroep:
Ochtend: Peutergroep
08.00 - 08.15 uur.
De PM-ers nemen bijzonderheden door over de gang van zaken.
Materialen worden klaar gelegd voor het komende dagdeel.
08.15- 08.30 uur.
De PM-ers ontvangen ouders/verzorgers en kind. Eventuele bijzonderheden worden
uitgewisseld, zodat je van elkaar weet wat er speelt. Tijdens de inloop zoeken de
kinderen zelf, of samen met ouder/verzorgers een activiteit. De PM-er helpt
ouder/verzorger en kind bij het afscheid nemen, waar nodig wordt het kind getroost.
.
Het is belangrijk om duidelijk afscheid te nemen van uw kind, omdat anders de
mogelijkheid bestaat dat uw kind denkt dat u niet meer terugkomt.
Het kind bepaald zelf het afscheidsritueel. Als uw kind samen met de PM-er wil
zwaaien gaan we met ze mee naar het raam. Als een kind liever alleen wil zwaaien
respecteren we dat ook. Sommige kinderen willen helemaal niet zwaaien. Als de
ouders weggaan, wordt het kind begeleid bij het vrij spelen.
08.30 - 09.15 uur (Vrij spelen)
De peutergroep is ingedeeld in verschillende hoeken, bijvoorbeeld bouwhoek en een
leeshoek. Er zijn verschillende tafels, waaraan kinderen kunnen kleien, puzzelen,
insteekmozaïeken, enzovoort. Op de ochtenden wordt er een knutselactiviteit
aangeboden aan een knutseltafel op hoogte. We bieden knutselactiviteiten aan die
op het thema zijn afgestemd. We maken een voorbeeld maar het kind is vrij om zelf
zijn eigen creativiteit te gebruiken. Het is niet erg als er bijvoorbeeld iets anders zit.
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Dat maakt het zijn eigen werk. De kinderen leren omgaan met verschillende
materialen. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van het kind, met
knutselen stimuleer je de fijne motoriek en de ontwikkeling van de fantasie. Kinderen
spelen met elkaar of zelfstandig. De PM-ers bieden ook in het vrije gedeelte
regelmatig leuke activiteiten aan (binnen en buiten) waar kinderen aan mee kunnen
doen.
09.15- 10.00 uur.
Er wordt door de PM-er een liedje gezongen om het opruimen te stimuleren. Als alles
is opgeruimd, gaan de kinderen die zindelijk zijn onder begeleiding van de PM-er
naar de wc. Na het plassen worden de handen gewassen. De luiers worden indien
nodig verschoond. De kinderen gaan aan de lage groepstafel zitten. Als alle kinderen
terug zijn, zingen we een liedje, smakelijk eten/drinken, waarna ze hun fruit en
fruitwater krijgen. Als dit op is brengen ze zelf hun beker en bakje naar het aanrecht,
ze pakken een boek en deze gaan lezen totdat ieder kind klaar is.
10.00- 10.30 uur.
Als alle kinderen klaar zijn met eten en drinken, gaan zij de jassen aan doen. De
kinderen die de jas al aan hebben gaan zitten op de grond, en wachten tot de PM-er
zegt dat ze naar buiten mogen.
(Om 10.15 uur komen de kinderen van Daltonschool de Wereldweide ook naar
buiten, hier wordt dan even gezellig samen met de oudere kinderen gespeeld op het
plein, dit om de stap voor de peuters naar de basisschool minder groot te maken)
10.30 - 11.15 uur (VVE-activiteit in thema)
Kringgebeuren;
Start van de kring, welke kleur dag is het vandaag, dan worden de namen genoemd
van de peuters en de PM-ers. Hoeveel kinderen zijn er aanwezig? Hoeveel juffen zijn
er vandaag?
Liedje, Goedemorgen/Good morning.
Geplande VVE-thema activiteit, deze staat op de weekplanning.
11.15 - 11.50 uur (Vrij spelen).
Na de activiteiten krijgen de kinderen de mogelijkheid om te spelen, spelen in de
groep in een van de hoeken of om hun activiteit af te maken.
11.50 -12.00 uur
Extra toiletbezoek en eventueel verschonen van luiers.
12.00 – 12.15 uur
Buiten spelen totdat de ouders/verzorgers de peuters ophalen.
Middag Peutergroep extra
12.15 – 12.45 uur
Gezamenlijke lunch met de peuters die blijven voor de peutergroep extra.
12.45 – 13.15 uur
Rustige activiteiten zoals voorlezen themaboek.
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13.15 – 13.30 uur
Toiletmoment en jas aandoen.
13.30 – 14.00 uur
Gezamenlijke activiteiten met groep 1 en 2, b.v. buit spelen kleuterplein.
Het kan ook zijn dat we met de peuters naar de bibliotheek/ kinderboerderij of markt
gaan.
14.00 – 14.30 uur
Drinken met een cracker aan de lage groepstafel. Zijn ze klaar gaan ze zelf hun
beker op het aanrecht zetten, en mogen ze vrij spelen totdat de ouders/verzorgende
komen.

Aanvulling op dagindeling zoals boven beschreven:
Thema`s: iedere zes weken een nieuw thema. Deze thema’s zijn ook afgestemd met
Daltonschool de Wereldweide, waardoor er veel samengewerkt kan worden met
activiteiten. Dit komt de doorgaande leerlijn ten goede.
De activiteiten zijn thema gericht en VVE gericht. Er wordt gewerkt met een kleine
kring (instructie) en met een grote kring.
Door de omgeving en inrichting
De inrichting van zowel de binnenruimte als de buitenruimte, is zeer bepalend voor
de sfeer, gebruiksvriendelijkheid en het gevoel van geborgenheid en veiligheid voor
de kinderen. Door een ruimte te creëren met verschillende hoeken, bieden wij
kinderen de mogelijkheid zich terug te trekken.
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We hebben spelmateriaal voor verschillende ontwikkelingsfases, maar niet te veel
spullen op de groep, zodat er genoeg ruimte is om vrij te spelen en ieder kind zijn
eigen plekje kan creëren. Door de ruimte op deze manier uitdagend en spannend te
houden, kunnen kinderen op eigen wijze dingen ontdekken of doen.
We maken het gezellig door het gebruik van vrolijke kleuren, kamerplanten, leuke
hoeken en eigengemaakte knutsel werken op te hangen. We creëren een huiselijke,
veilige en vertrouwde sfeer voor de kinderen.
Door de activiteiten, spel en materialen
We passen de activiteiten aan, op het ontwikkelingsniveau van het kind wel
uitdagend, maar niet te moeilijk. We dwingen kinderen niet om iets te doen, maar
stimuleren ze hier wel in. Door herhaling van activiteiten, worden deze herkenbaar,
vertrouwd en voorspelbaar voor kinderen. Doordat we samen activiteiten
ondernemen bieden we veiligheid.
5.2 Doel 2 We zien ieder kind als een uniek individu en we respecteren deze
individualiteit
Kinderen willen zich ontwikkelen en doen dit binnen hun eigen mogelijkheden en
grenzen.
Wij staan voor een individuele benadering en respecteren de eigenheid van het kind.
Hierbij wordt van gelijkwaardigheid uitgegaan. Er wordt ingespeeld op het gegeven
dat een andere omgeving, anders dan thuis, een aanvulling kan zijn op het
gezinsmilieu. We spelen in op initiatieven van kinderen, er wordt oprecht naar
kinderen gekeken en geluisterd.
Zoals overal komen op de peutergroep kinderen met verschillende achtergronden,
culturen, religies en behoeften. Al deze verschillen komen samen in één groep,
daarom is het van belang voor de kinderen om zichzelf te kunnen zijn. De PM-er
accepteert en respecteert die verschillen, waardoor ook de kinderen dit leren.
Door de pedagogisch medewerker
We vragen ouders om te komen kijken geven dan uitleg en geven een intake
formulier mee. Bij de eerste kennismaking vraagt de PM-er aan de ouders en of
verzorgers om informatie om het kind te leren kennen en zo kunnen we ingaan op de
behoeften van de ouders en het kind. Er is gelegenheid voor een intakegesprek,
ouders maken hierin de keus.
De behoeften van elk kind zijn verschillend, daarom geven wij elk kind de aandacht
die het nodig heeft. Tijdens de brengmomenten nemen we de tijd om het kind op zijn
gemak te stellen.
Door aandacht te hebben voor het individu stellen we de kinderen op hun gemak of
bieden we juist de wat drukkere kinderen een rustig spel aan. Door middel van het
kind volgsysteem dat we elk half jaar invullen, brengen we die behoeften van elk kind
in kaart en zo ontstaat een goed beeld van elk kind. Wij vinden het erg belangrijk om
zowel met collega’s als de ouders een goede en eerlijke communicatie te hebben
over de kinderen. Daarbij geldt ook dat we niet tegen derden praten over de
kinderen. Wij vinden het erg belangrijk om kinderen gelijk te behandelen, ieder kind
is uniek, alle kinderen zijn gelijkwaardig. Zo respecteren we het geloof van de
kinderen, houden we rekening met allergieën en komen we tegemoet aan de wensen
van ouders. Dit tot aan de grenzen van wat mogelijk is, binnen de groep en bij de
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PM-ers.
In de groep stellen we duidelijke regels en zijn we ook consequent in het volgen
ervan. We benaderen de kinderen op een positieve en stimulerende manier. We
gaan uit van wat het kind kan en moedigen het zo aan nieuwe dingen te proberen.
We bieden kinderen die het nodig hebben een plek om even alleen te kunnen
spelen.
Door de groep
Door de kinderen structuur te bieden, gevoelens te verwoorden en ruimte te geven
vergroot hun eigenwaarde waardoor ze zichzelf kunnen ontwikkelen tot een uniek
mens. De kinderen vormen samen de groep, samen met de PM-ers komt het
dagritme voort.
Tijdens eet- en kring momenten luisteren en kijken we naar de kinderen als ze willen
vertellen wat ze hebben meegemaakt. Het is belangrijk om alle kinderen de tijd en de
ruimte te geven om wat te vertellen in de kring. Kinderen leren op een speelse
manier luisteren naar elkaar, op hun beurt te wachten, het wel of niet meedoen aan
een gesprek, door deze ruimte ontwikkelen ze wat ze zelf belangrijk vinden.
In een groep komen natuurlijk ook conflicten voor of minder leuke gebeurtenissen, wij
als PM-ers proberen elk kind te beschermen maar kijken hoe het kind in staat is dit
zelf op te lossen. Wij stimuleren de kinderen om voor zichzelf op te komen. Wij
helpen en begeleiden de kinderen in ‘conflictsituaties’. Veiligheid staat hierbij voorop.
We leggen de kinderen uit wat wel kan plaatsvinden door behoeftes te benoemen en
te uiten, ook zal waar nodig even een rustmoment worden ingezet voor het kind dat
dit nodig heeft. We hebben oog voor het individuele kind.
Door de omgeving en inrichting
De groep bestaat uit verschillende hoeken, hierdoor kan een kind zelf kiezen
waarmee het gaat spelen. Het meubilair is aangepast aan wat voor het kind geschikt
is. Materialen staan op kind hoogte dit betekent dat ze zelf hun puzzel in en uit de
kast kunnen en mogen halen. De PM-ers letten goed op of de kinderen voldoende
uitdaging hebben tijdens hun spel en zij spelen hierop in door ruimte te creëren voor
elk kind.
De locatie beschikken over een uitdagende, veilige buitenspeelplaats en geschikt
buitenspelmateriaal.
Door de activiteiten, spel en materialen
Bij alle groepen wordt goed gekeken naar het ontwikkelingsniveau en de
ontwikkelbehoefte van elk kind. Er wordt zoveel mogelijk uitdaging gecreëerd door
het aanbieden van juiste spelletjes, activiteiten en materialen om zich verder te
kunnen ontwikkelen.
De PM-ers gaan steeds op zoek naar nieuwe materialen om kinderen de uitdaging te
blijven bieden, in te kunnen spelen op zelfde interesses van kinderen doormiddel van
thema’s, spelletjes, speelmateriaal en knutselactiviteiten.
5.3 Doel 3 Wij stimuleren het kind bij de ontwikkeling van zijn zelfvertrouwen
en zelfredzaamheid
Er wordt uitgegaan van de potentie en de mogelijkheden van een kind. De kinderen
worden positief benaderd; er wordt uitgegaan van de competenties van het kind. Dit
bevordert het zelfvertrouwen. Kinderen leren en ontwikkelen zich voortdurend. Het is
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belangrijk om hier als PM-er op in te spelen. Wanneer kinderen ervaren en te horen
krijgen dat wat ze doen goed is, bevordert dit hun zelfvertrouwen. Het vormt vaak
een extra stimulans voor de kinderen om een stap verder te gaan.
Door de pedagogisch medewerker
Wij benaderen de kinderen positief. Wij laten de kinderen zien dat we vertrouwen in
hen hebben door kinderen de mogelijkheid te geven om dingen zelf te proberen en
op te lossen. Door de kinderen te laten ervaren dat ze zelf situaties op kunnen
lossen, krijgen ze zelfvertrouwen en leren voor zichzelf op te komen.
De PM-er observeert hoe kinderen omgaan met conflicten en ondersteunt waar
nodig. In de begeleiding van de kinderen hebben we in het bijzonder aandacht voor
het stimuleren en aanmoedigen om dingen zelfstandig te doen. Hierdoor dagen we
de kinderen uit en geven we ze de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot kinderen
met zelfvertrouwen.
Wij vinden het belangrijk om goed gedrag te benoemen en negatief gedrag om te
buigen tot positief gedrag.
Door de groep
We vinden het belangrijk dat de kinderen bij elkaar betrokken zijn. We vieren
gezamenlijk feest wanneer de kinderen jarig zijn en een broertje of zusje krijgen,
ontvangen de kinderen een feestmuts en mogen de kinderen trakteren.
De verjaardag wordt aan het begin van de ochtend gevierd, zodat ze het gevoel
hebben dat ze de hele ochtend bij ons jarig zijn. De ouders mogen hierbij ook
aanwezig zijn.
We beginnen met opruimen en maken daar een spel van door een opruimliedje te
zingen. Zo stimuleren we de kinderen om mee te helpen met opruimen en ze weten
aan de hand van het liedje dat het tijd is om te ruimen. We geven ze complimenten
wanneer ze met elkaar opgeruimd hebben. Het complimenteren van goed gedrag is
erg belangrijk voor het ontwikkelen van het zelfvertrouwen. Wanneer een kind iets
goed gedaan heeft kun je hier de aandacht op vestigen, zodat de andere kinderen
gestimuleerd worden het ook te doen.
We stimuleren de kinderen om zelfstandig dingen te doen. Wij stimuleren de
onderlinge contacten door de kinderen met elkaar te laten spelen. Er zijn kinderen
die het moeilijk vinden om contact te maken met andere kinderen.
Wij stimuleren hen door situaties te creëren, waarin een kind de mogelijkheid heeft
om toenadering te zoeken tot andere kinderen. Wanneer je een uitdagende activiteit
aanbiedt stimuleer en daag je kinderen uit om contacten met andere kinderen te
maken. Wij vinden het belangrijk om te respecteren dat ook kinderen hun voorkeuren
hebben voor bepaalde kinderen. Dit respecteren wij door kinderen niet te dwingen
om met het betreffende kind te spelen. Het kan voorkomen dat kinderen negatief
gedrag bij elkaar naar boven halen, soms kan het nodig zijn om ze even uit elkaar te
halen. Wij begeleiden deze kinderen in hun contacten.
Door de omgeving en inrichting
De groep is zo ingericht dat de kinderen zelf kunnen zien en kiezen waar ze mee
willen spelen. Dit doen we door het spelmateriaal en de thema tafel op ooghoogte te
plaatsen. Door het zelf te laten pakken, te gebruiken en ook weer terug te zetten van
spelmaterialen leren de kinderen zelfstandig te handelen, vaardigheden te
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ontwikkelen en taken goed te volbrengen. Hierdoor durven kinderen initiatieven te
nemen.
Bij peuters is het belangrijk dat de ruimte uitlokt tot spelen. Kinderen mogen zelf
kiezen waar ze mee willen spelen. We hebben hoeken met verschillende materialen,
die ervoor zorgen dat kinderen willen gaan spelen. Ze kunnen bouwen, rollenspelen
doen, kleuren etc. De wc’tjes bij de peuters zijn vrij toegankelijk waardoor kinderen
geen hulp nodig hebben, het kind kan zelfstandig naar de wc en zijn/haar handen
wassen.
Door de activiteiten, spel en materialen
We stimuleren de kinderen door ze zelf te laten ontdekken. Spelletjes en materialen
zijn aangepast aan het niveau van de kinderen.
Als kinderen zelf ideeën hebben gebruiken we deze inbreng voor een activiteit.
Verder proberen we alles in spelvorm zelf te laten doen, ook proberen we de
kinderen te laten helpen door het aan hen te vragen. De kinderen doen een activiteit
of mogen zelf spelen. De peuters spelen regelmatig buiten, tijdens het buitenspelen
geven wij de kinderen de ruimte om te ontdekken. Wel geven wij duidelijke grenzen
aan wat ze wel en niet mogen.
5.4 Doel 4 Wij stimuleren het kind bij de ontwikkeling van zijn sociale
competenties
Bij het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden gaat het om vaardigheden
die het kind bezit om zich te uiten en met anderen om te gaan. Het gaat om een
breed scala van sociale vaardigheden, zoals samenwerken, delen elkaar de beurt
geven, ruzie oplossen. Deze competenties worden gestimuleerd door het aanbieden
van activiteiten maar ook door gebeurtenissen in de groep even op zijn beloop te
laten. Door te observeren ziet de PM-er waar de peuter of de groep zit in de sociale
vaardigheden. Is zo op de hoogte waarin ze de peuter of de groep in moet
ondersteunen tijdens het ontwikkelen van de sociale vaardigheid.
Door de pedagogisch medewerker
Kinderen kopiëren gedrag dat zij zien bij de volwassenen die voor hen zorgen. De
PM-er behoort daarom een rolmodel voor de kinderen te zijn. De PM-er kan dit
bereiken door het goede voorbeeld te geven aan de kinderen en de kinderen leren
hoe zij met elkaar om moeten gaan. Wij vinden het van belang om ook gesproken
duidelijk te maken wat we doen en vooral waarom we dat doen.
Door middel van complimentjes belonen we het sociale gedrag van het kind. We
laten de kinderen elkaar helpen.
Om de kinderen te stimuleren in de ontwikkeling van zijn sociale competenties
splitsen wij soms de groep. Zo komen er kinderen bij elkaar die uit zichzelf geen
contact met elkaar zoeken. We leren de kinderen samenwerken door het aanbieden
van kleine samenwerk activiteiten.
Door de groep
Kinderen leren van elkaar en zijn elkaars voorbeeld. In de groep leren kinderen om te
gaan met elkaar, waardoor zij zichzelf ook weer beter leren kennen. Wij benutten de
groep als pedagogisch middel, om de kinderen te helpen zich te ontwikkelen tot een
zelfstandig persoon. Het belangrijkste is om kinderen te leren dingen samen te doen.
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Doordat de kinderen met andere kinderen van verschillende achtergronden op de
groep spelen, leren ze dat iedereen anders is. En om daar met een respectvolle
manier mee om te leren gaan. Als de verschillen leiden tot vragen van kinderen,
gaan we hierover in gesprek met de kinderen. We gebruiken andere kinderen als
voorbeeld. Op de groep is samenspel een onderwerp wat veel terugkomt. Omdat er
veel kinderen in een lokaal aanwezig zijn, moeten zij leren met elkaar te spelen, te
delen, samen opruimen en elkaar te helpen. De PM-er vervult hierin een
begeleidende rol, wanneer kinderen hier zelf niet uitkomen. De kinderen leren
hierdoor goed hun eigen grenzen te kennen.
Door de omgeving en inrichting
Iedere groep heeft zijn eigen lokaal, dit is een veilige basis voor de kinderen. Zij
kennen het lokaal goed en weten wat daar te vinden is. In de lokalen creëren we een
huiselijke sfeer waardoor de kinderen zich veilig en vertrouwd zullen voelen.
Door de omgeving uitnodigend in te richten, zullen kinderen eerder geneigd zijn
samen te spelen. Hierbij is het belangrijk dat je verschillende plekken creëert,
waardoor de kinderen samen kunnen spelen, maar ook zich terug kunnen trekken
om alleen te spelen.
Kinderen leren van elkaar niet alleen door met elkaar te spelen, maar ook door naar
elkaar te kijken. Ook door het plaatsen van spiegels zullen kinderen naar elkaar
kunnen kijken. Door deze indirecte manier van kijken, kunnen ook de verlegen
kinderen toch naar de andere kinderen kijken en iets van hen opsteken. Het is
natuurlijk leuk om samen voor de spiegel te staan/zitten/liggen, te kijken wat er
gebeurt en elkaar na te doen. De spiegel is een mooi hulpmiddel voor kinderen om
hun eigen ik te ontdekken.
Door de activiteiten, spel en materialen
Veel activiteiten zijn gericht op samenspel op de groep. De kinderen leren naast
elkaar en met elkaar te spelen. Met kringactiviteiten en liedjes zingen, leren kinderen
saamhorigheid te waarderen en op hun beurt te wachten als een ander kind aan de
beurt is. Bij veel activiteiten zoek je de interactie tussen de kinderen en dan speel je
daarop in. De kinderen sturen in grootste lijnen de activiteit en wij als PM-ers sturen,
moedigen aan en motiveren de kinderen hierin. Door de kringactiviteiten leren
kinderen van elkaar en gaan met elkaar meedenken. Tijdens een spel met de
peuters zorgen we dat iedereen meedoet en aandacht krijgt, door elk kind aan de
beurt te laten komen, zelfs al vinden ze dit nog spannend. Door kinderen met
hetzelfde materiaal te laten spelen leren ze met elkaar delen en ze kunnen kijken wat
een andere met het materiaal doet. Dit leidt soms tot elkaar nadoen/met elkaar
spelen.
5.5 Doel 5 Wij stimuleren het kind bij de ontwikkeling van zijn cognitieve en
motorische vaardigheden
Cognitieve vaardigheden zijn vaardigheden gericht op het opnemen, verwerken,
beoordelen, toepassen en (re)produceren van informatie. Kinderen worden
ondersteund bij de ontwikkeling van het leren en leren denken in brede zin, waarin
taal onmisbaar is. Kinderen hebben van nature de drang tot het ontdekken van hun
omgeving en tot communicatie met andere mensen. De PM-ers begeleiden de
kinderen bij hun spel en nodigen hen uit tot nadenken en benoemen.
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Ervan uitgaande dat de motorische ontwikkeling van kinderen zich vanzelf steeds
verder ontwikkelt, vinden wij het belangrijk om deze motorische vaardigheden te
bevorderen.
Deze stimulering kan bestaan uit het aanbieden van binnen-activiteiten waarbij de
fijne- of grove motoriek wordt aangesproken. Daarnaast draagt het spelen in de
speciaal daarvoor ingerichte buitenspeelplaats bij aan het leren van klauteren,
rennen en fietsen. We vinden het belangrijk dat kinderen iedere dag buiten spelen
mits het weer het toelaat.
Door de pedagogisch medewerker
Gedurende de ochtend is de PM-er bezig met het stimuleren van de cognitieve en
motorische vaardigheden van het kind. In de omgang met de kinderen zijn we
continu bezig met communicatie en zijn wij een voorbeeld voor de kinderen. Het
stimuleren van de cognitieve en motorische vaardigheden gebeurt op verschillende
manieren. De PM-er biedt uitdagende activiteiten aan, passend bij de leeftijd en het
niveau van het kind. Als kinderen iets moeilijk vinden en op willen geven stimuleert
de PM-er het kind om door te gaan. De PM-er is er om cognitieve vaardigheden
steeds te herhalen en te blijven oefenen, zowel individueel als in groepsverband.
Het is belangrijk dat er veel voorgelezen wordt aan de kinderen, in de kring, in
groepsverband, in kleinere groepjes of individueel. Na en tijdens het verhaal stelt de
PM-er vragen over het boek aan de kinderen, zo worden de kinderen gestimuleerd
om na te denken over wat erin het boek gebeurd.
Op motorisch vlak biedt de PM-er ook verschillende activiteiten aan. Ook tijdens het
buiten spelen houdt de PM-er de motorische ontwikkeling van de kinderen in de
gaten. Dit gaat vooral om de grove motoriek, maar tijdens bijvoorbeeld het knutselen
wordt er op de fijne motoriek gelet. De PM-er houden de ontwikkelingen van de
kinderen bij door middel van het invullen van het Kind volgsysteem. Aan de hand
hiervan kunnen speciaal op het individuele kindgerichte activiteiten aangeboden
worden. Ook is er veel terugkoppeling met de thuissituatie door middel van een
overdrachtsgesprek aan het begin of einde van de dag en de jaarlijkse
oudergesprekken en de extra VVE-oudergesprekken.

Door de groep
Een groot deel van de cognitieve en motorische ontwikkeling wordt gestimuleerd in
groepsverband. In de kring worden activiteiten aangeboden op cognitief en motorisch
gebied. In een kleine groep kunnen gezelschapsspelletjes, aangepast aan leeftijd en
niveau worden gedaan.
Op motorisch gebied worden activiteiten in groepsverband aangeboden in de kring
denk hierbij aan bewegingsspelletjes met of zonder muziek. Ook de vrije
spelmomenten waarin kinderen zelf kunnen onderzoeken en ontdekken zijn hierbij
erg belangrijk.
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Kinderen van verschillende leeftijden en ontwikkelingsstadia spelen samen op een
groep, waarbij ze van elkaar kunnen leren. Door een vast ritme en veel herhalen
leren de kinderen op hun eigen manier.
Door de omgeving en inrichting
De inrichting van zowel de binnen- als de buitenruimte speelt een grote rol in de
ontwikkeling van het kind. Op de groep wordt er gewerkt met hoeken. Ook staat er
een bank in de ruimte waarop de PM-er kan gaan zitten met de kinderen om
bijvoorbeeld een boek te lezen. Aan tafel kunnen de kinderen puzzelen, kleuren,
knutselen, kleien of één van de spellen doen. Hierbij wordt de fijne motoriek
gestimuleerd. In de kring doen we diverse spellen en er kan worden gedanst of er
worden bewegingspellen gedaan. Buiten wordt de ontwikkeling gestimuleerd door
rijdend materiaal en diverse speel- en klimtoestellen.
Door de activiteiten, spel en materialen
We beschikken over allerlei verschillende materialen die aangepast zijn aan de
leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. De activiteiten die we met de
kinderen doen worden ook aangepast aan leeftijd en ontwikkelingsniveau.
Activiteiten kunnen in groepsverband gedaan worden, maar ook in een één op één.
Door afwisseling, herhaling en gevarieerde spelmaterialen wordt het kind
gestimuleerd tot ontwikkelen op cognitief en motorisch gebied.
5.6 Doel 6 Wij ondersteunen de kinderen bij hun ontwikkeling van waarden en
normen
Binnen De Wereldkinderen komen dagelijks verschillende culturen bijeen, wat
bijdraagt aan een ontmoetingsplaats voor kinderen. Door de verschillende culturen
kan er aan de kinderen geleerd worden dat iedereen anders is.
Door de pedagogisch medewerker
De PM-er heeft altijd een voorbeeldfunctie voor de kinderen. Ook helpt de PM-er in
de ontwikkeling van de kinderen elkaar te respecteren. Dit doen we door alle
kinderen in hun waarde te laten, de grenzen van de kinderen aan te laten geven,
onze eigen grenzen aangeven. Als PM-er heb je aandacht voor de verschillen die er
zijn, door zelf hier netjes mee om te gaan leer je dit ook aan de kinderen. Je kunt dit
ook benoemen en uitleggen naar de kinderen toe. We zorgen zo voor een
professionele uitstraling binnen De Wereldkinderen, volgens onze beroepscode.

Door de groep
De PM-ers leren kinderen op elkaar wachten. Samen spelen en samen delen speelt
een belangrijke rol op de groep. Hierin helpen en begeleiden we de kinderen, wij
trekken we als PM-ers één lijn. Als een PM-er een kind roept schreeuwen we niet
maar lopen naar het kind toe, kijken het kind aan, je zakt door je knieën of gaat op
een stoel zitten zodat we op dezelfde hoogte met kinderen spreken. Met elkaar
ruimen we het speelgoed op. We zingen een liedje en complimenteren elkaar en
benoemen goed gedrag.
Door de omgeving en inrichting
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Wij bieden een huiselijke schone en rustige ruimte. Kapot speelgoed wordt
vervangen of weggegooid. Al het speelgoed zit in bakken waar de kinderen makkelijk
bij kunnen, zo is het gemakkelijk om het weer met elkaar op te ruimen. Door regels
steeds op dezelfde manier te gebruiken en ze toe te passen, weten de kinderen
waarvoor iets bestemd is en hoe je dit hoort te gebruiken. Door regel en regelmaat
leren kinderen gewoontes kennen en normen en waarden toe te passen. Alleen maar
vooral met elkaar. Het afval wordt in de daarvoor bestemde bak gedaan en
gescheiden afgevoerd.
Door de activiteiten, spel en materialen
Door de materialen en de activiteiten op de groep op het niveau van de kinderen aan
te passen, leren we ze er op de goede manier mee om te gaan. De PM-ers lezen
boekjes met de kinderen over herkenbare situaties, hierin leren kinderen situaties te
herkennen.

Hoofdstuk 6
Pedagogisch klimaat
6.1 Basishouding
De basishouding van de PM-er kenmerkt zich door de volgende eigenschappen:
Wij stralen plezier en enthousiasme uit;
Wij nemen de kinderen serieus;
Wij werken gestructureerd;
Wij spreken de kinderen aan op hun gedrag op een manier, dat past bij hun leeftijd;
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Wij streven ernaar, dat de kinderen het naar hun zin hebben, zich geborgen voelen;
Wij stellen ons open op voor zowel collega’s, kinderen als ouders;
Wij stralen vertrouwen uit naar de kinderen, ouders en collega’s;
Wij oordelen en veroordelen anderen niet op gedrag, uiterlijk, leeftijd, geloof of
geslacht.
6.2 Gedragsregels
Wij onderkennen de volgende gedragsregels in de omgang met kinderen:
Met volle aandacht
• Belangrijk is dat het kind jouw volle aandacht krijgt.
• Er 1 op 1 contact is.
• Tijd en geduld hebben.
• Ruimte geven aan kinderen.
Kijk en luister
• Contact begint met goed kijken en luisteren.
• Ga op gelijke hoogte zitten met het kind.
• Wat heeft het kind mij te vertellen, waar vraagt hij om?
• Je laten verrassen/ openheid in contact.
• Eigen plan en verwachtingen loslaten/doseren.
• Zie de emoties van het kind.
6.3 Corrigeren en complimenteren
Als een kind iets goed doet, leuks doet, iets gemaakt heeft, iemand geholpen heeft,
belonen wij het kind door positieve aandacht. Wij helpen het zelfvertrouwen van de
kinderen te ontwikkelen, door hen positieve aandacht en complimenten te geven. Op
deze wijze stimuleren wij de kinderen om zelf(standig) iets te doen en te proberen.
Wij zijn enthousiast als een kind iets op zijn eigen wijze doet of probeert.
Vanzelfsprekend zijn er ook momenten waarop een kind gedrag vertoond wat niet
past op de groep. De PM-er zal dan het kind hierop aanspreken en/of gepaste
maatregelen treffen.

Hoofdstuk 7
Voeding
7.1 Gezond voedingsaanbod
Dit voedingsbeleid is gebaseerd op de richtlijnen Schijf van Vijf van het
Voedingscentrum. Wij vinden het belangrijk om kinderen gezonde voeding te bieden
en zo positief bij de ragen aan hun ontwikkeling. Wij bieden daarom voornamelijk
producten aan uit de Schijf van Vijf:
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7.2 Gezond eten met de Schijf van Vijf.
De Schijf van Vijf bestaat uit vijf vakken, met in elk vak andere type producten. De
producten die in Schijf van Vijf staan zijn volgens de laatste wetenschappelijke
inzichten goed voor je lichaam. Als je eet volgens de Schijf van Vijf krijg je daarnaast
voldoende mineralen, vitamines, eiwitten, koolhydraten, vetten en vezels binnen. Het
Voedingscentrum adviseert om elke dag een bepaalde hoeveelheid te eten uit elk
vak. Die aanbevolen hoeveelheden zijn per leeftijd en geslacht verschillend, omdat
de ene persoon nu eenmaal iets meer nodig heeft dan de ander. Daarnaast geeft het
Voedingscentrum het advies om binnen de verschillende vakken te variëren.
Niet in de Schijf van Vijf: niet nodig of minder gezond
Niet in de Schijf van Vijf staan producten:
 Met te veel zout, suiker, transvet of verzadigd vet of te weinig vezels. Denk
aan roomboter, vet vlees, volle zuivelproducten, gezouten noten, witbrood en
witte pasta.
 Met negatieve gezondheidseffecten als je er veel van neemt. Bijvoorbeeld
vleeswaren, bewerkt vlees en dranken met veel suiker, zoals frisdrank en sap.
 Die niet bijdragen aan een gezonde voeding, zoals koek en snoep.
De producten buiten de Schijf van Vijf verschillen sterk van elkaar. Er zijn daarom
twee categorieën bedacht: de dag keuze en de weekkeuze.
 Een dag keuze is iets kleins: een klein koekje, wat vleeswaren of jam op
brood, een waterijsje, een stukje chocolade of een eetlepel tomatenketchup.
 Een weekkeuze is wat groter: een croissant, een stuk taart, een zakje chips,
een glas frisdrank, chocopasta op brood.
Wij bieden op onze locaties af en toe dag keuzes aan (als broodbeleg). Weekkeuzes
bieden we niet aan.
7.3 Vaste en rustige eetmomenten bij De Wereldkinderen.
Wij hanteren vaste eetmomenten, dit zorgt voor een herkenbaar ritme en dat levert
de kinderen rust op. We eten samen aan tafel, zowel tussen de middag (vakantie
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BSO) als bij tussendoor momenten (peutergroep en BSO). Dit is gezellig en het zorgt
voor duidelijkheid. We nemen rustig de tijd om te eten en zorgen voor een fijne sfeer,
maar we tafelen niet te lang. Onze PM-ers geven het goede voorbeeld aan tafel, zij
eten samen met de kinderen, begeleiden bij de maaltijd en hebben een
voorbeeldfunctie. Onze PM-ers bepalen wanneer het kind eet, het kind bepaalt uit
een gezond voedingsaanbod wat het eet en hoeveel het daarvan eet. Wij dringen
geen eten op.
7.4 Allergieën en individuele afspraken.
Wij houden rekening met allergieën van kinderen. Er is ook ruimte om individuele
afspraken te maken wanneer het noodzakelijk is om af te wijken van het
voedingsbeleid, bijvoorbeeld bij een dieet of een bepaalde (geloofs)overtuiging.
7.5 Traktaties en feestje bij De Wereldkinderen.
Een verjaardag betekent feest en bij zo’n verjaardag komt vaak een traktatie kijken.
Er kan zowel een niet-eetbare traktatie als een eetbare traktatie aangeboden
worden. Wij vinden het belangrijk dat de eetbare traktaties zo gezond mogelijk zijn.
We vragen ouders dan ook om traktaties zo klein mogelijk te houden en niet te
calorierijk te maken. De Wereldkinderen heeft in haar informatieboek voorbeelden
van gezonde traktaties staan. Deze krijgen de ouders mee bij inschrijving van hun
kind, voor meer informatie kan men vragen om het traktatiebeleid.
Bij speciale gelegenheden (Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreisje en vakantie BSOuitje) bieden wij wat anders aan. Wij proberen de hoeveelheid suiker, zout en
verzadigd vet die kinderen dan binnenkrijgen voor zover mogelijk te beperken.
7.6 Voedingsaanbod voor de Peutergroep, vanaf twee jaar.
Algemene uitgangspunten
Wij hanteren onderstaande algemene uitgangspunten:
Wij geven water:
 Wij geven de kinderen water (met eventueel bijvoorbeeld een schijfje
sinaasappel of ander fruit of groente), lauwe (vruchten)thee zonder suiker aan
en één beker melk per dag.
 Wij bieden geen limonadesiroop of diksap aan. Limonadesiroop en diksap
bevatten veel calorieën en suikers.
Kerst of paasontbijt:
Smeersel:
Kinderen tot vier jaar kunnen het beste (dieet)margarine eten. In
(dieet)margarine zitten vooral goede vetten, die kinderen in hun eerste
levensjaren hard nodig hebben.
Vooral Schijf van Vijf beleg:
 Als beleg bieden wij vooral Schijf van Vijf producten aan voor op brood.
Daarnaast bieden we een paar producten voor op brood aan die niet in de
Schijf van Vijf staan. Wij zorgen ervoor dat het beleg mager is en niet te veel
calorieën en ongezonde vetten bevat. Wij beperken de hoeveelheid suiker en
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zout. Producten die weekkeuzes zijn bieden we niet aan.
Geen gewone kaas en smeerkaas:
 Wij bieden geen gewone kaas en smeerkaas aan. Hier zit namelijk veel zout
in. Als alternatief geven we (light) zuivelspread of hüttenkäse.
Geen (smeer)leverworst:
 Wij bieden geen (smeer)leverworst aan. In (smeer)leverworst zit namelijk veel
vitamine A. Het kan schadelijk zijn als een kind structureel te veel vitamine A
binnenkrijgt. Aangezien het kind thuis al (smeer)leverworst zou kunnen
krijgen, bieden wij uit voorzorg geen (smeer)leverworst aan. Als alternatief kan
vegetarische smeerworst gegeven worden.
Geen rauw vlees:
 Wij geven kinderen geen producten van rauw vlees, zoals filet américain,
ossenworst, carpaccio of niet-doorbakken tartaar. Wij geven ook geen rauwe
of voorverpakte gerookte vis. Hierin kunnen ziekmakende bacteriën zitten.
Notenpasta of pindakaas zonder suiker en zout:
 Wij bieden deze producten niet bij De Wereldkinderen aan. Dit doen wij uit
respect voor het kind/kinderen die gevoelig hiervoor zijn. Zo ontstaan er geen
scheve gezichten.
Voedingsaanbod
Voor kinderen vanaf twee jaar hebben wij het onderstaande voedingsaanbod.
Uitgangspunt hierbij is dat er voornamelijk Schijf van Vijf producten worden
aangeboden.
Drinken
 Water (kraanwater);
 (Vruchten)thee zonder suiker;
 Halfvolle melk, karnemelk of magere yoghurtdrank zonder toegevoegde suikers.
(Één beker per dag)
Brood en beleg
Schijf van Vijf producten
 Volkorenbrood of bruinbrood;
 Zachte (dieet)margarine **
 (seizoens)fruit*, geprakt of in kleine stukjes, zoals banaan, appel, aardbei;
 (seizoens)groente*, zoals tomaat, worteltjes en komkommer, in schijfjes/ kleine
stukjes of een groentespread zonder zout en suiker;
 (light)zuivelspread of hüttenkäse;
 Hummus <0,5gr zout per 100 gram;
 Ei;
 (Halva)jam;
 Vruchtenhagel;
 Appelstroop;
 Komkommersalade;
 Minder vette en minder zoute vleeswaren zoals; kipfilet, ham, boterhamworst,
kalkoenfilet.
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Tussendoor in de ochtend en in de middag
 (Seizoens)fruit*, zoals stukjes appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen,
aardbei, mandarijn;
 (Seizoens)groente*, zoals stukjes worteltjes, komkommer, paprika,
snoeptomaatjes of minder bekende soorten zoals avocado, radijs en rettich of
stukjes gekookte groenten zoals pompoen, courgette en pastinaak of roosjes
gestoomde bloemkool of broccoli;
 Volkoren knäckebröd, volkoren krentenbrood, volkoren mueslibrood
Wij gebruiken de groente- en fruitwijzer als richtlijn. Juist vanaf de leeftijd van twee
jaar staan kinderen open voor nieuwe smaken. Wij bieden de kinderen water,
fruitwater en thee aan om te drinken. Kinderen staan open voor nieuwe smaken.
Wij geven veel variatie aan in verschillende soorten groente/fruit om kinderen de
gelegenheid te bieden hieraan te wennen. Gemiddeld moet een kind iets 7 keer
proeven om te weten of het lekker is.

Gemiddelde hoeveelheden.
Onderstaande tabel geeft de gemiddelde dag voeding van kinderen per
leeftijdsgroep weer. Dit is de dag voeding die kinderen nodig hebben om alle
voedingsstoffen binnen te krijgen. Dit is inclusief het eten en drinken dat kinderen ’s
morgens en ’s avonds thuiskrijgen. De hoeveelheden zijn gemiddeldes en dienen als
richtlijn voor pedagogisch medewerkers en ouders. De hoeveelheden passen wij aan
op de behoeften van elk kind.
1-3 jaar
Gram groente
50-100
Porties fruit
1,5
Bruine of volkoren
2-3
boterhammen
Opscheplepels volkoren
1-2
graanproducten of
aardappelen
Porties vis, peulvruchten of
1
vlees*
Gram notenpasta zonder
15
toegevoegd suiker en zout
Porties zuivel
2
Gram kaas
Gram smeer- en
30
bereidingsvetten
Liter vocht
1
* Als we een warme maaltijd aanbieden, dan variëren we elke week met: 50 gram
vis, 0,5 opscheplepels peulvruchten, max. 250 gram vlees en 1-2 eieren.
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Hoofdstuk 8
Ouders
8.1 Visie op ouderbeleid
Om peuters optimale ontwikkelkansen te kunnen bieden heeft elke peutergroep een
taak ten opzichte van ouders. Niet in de laatste plaats omdat ouders verantwoordelijk
zijn en blijven voor hun peuters. Ook bij het vormgeven van de doorgaande
ontwikkelingslijn is de hulp van de ouders in de thuissituatie gewenst. Informatieuitwisseling, overleg en afstemming m.b.t. de aanpak van de individuele peuter zijn
taken die iedere peutergroep ten opzichte van ouders heeft.
Voor veel ouders werkt deze informatie-uitwisseling als opvoedingsondersteuning.
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De peutergroep vervult voor veel ouders op het gebied van opvoeding een
vraagbaakfunctie. Door het laagdrempelige karakter leggen ouders vrij gemakkelijk
vragen, zorgen en/of andere opvoedkwesties neer bij de PM-ers van de peutergroep.
De Wereldkinderen heeft ten aanzien van opvoedvragen een verwijzende taak en
kan bemiddelen bij het tot stand brengen van een aanbod van
opvoedingsondersteuning. De VVE-coördinator kan hierin een rol spelen. De
Wereldkinderen draagt bij aan contacten tussen ouders onderling waarbij
opvoedingservaringen kunnen worden uitgewisseld.
8.2 Communicatie
Om goed in te kunnen spelen op kinderen hebben wij informatie van ouder(s) over
het kind nodig. Het gaat hierbij om informatie over bereikbaarheid, specifieke
gewoontes en gedrag, bijzondere wensen etc. Bij plaatsing op de peutergroep
besteden we hier veel aandacht aan, zo worden voor plaatsing de ouders door de
PM-er uitgenodigd voor een intakegesprek op de groep.
Zeker belangrijk is het contact en afstemming tijdens het brengen en ophalen van het
kind of op andere momenten van overleg. Bijvoorbeeld er wordt een afspraak
gemaakt, waarbij het de mentor en de ouder het welbevinden, de ontwikkeling van
het kind op de peutergroep en de thuissituatie bespreken. Bij de VVE-kinderen vindt
dit gesprek tweejaarlijks plaats. De Wereldkinderen hanteert de volgende
gespreksmomenten:
o Vaste gespreksmomenten:
 Intake van een peuter (na drie weken toezeggen mentorschap)
 Drie maanden gesprek (hoe gaat het nu enz.)
 Half jaar gesprek (bij VVE)
 Een jaar gesprek (is vaak rond de derde verjaardag)
 Anderhalf jaar gesprek (bij VVE)
 Eind gesprek (rond/met de vierde verjaardag)
o Flexibele gespreksmomenten: dit kan zijn bij het brengen of halen van de
peuter.
PM-ers en ouder(s) hebben elkaar nodig om het kind goed te kunnen steunen in zijn
ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat ouders tijd en aandacht aan afstemmen
besteden en ons van relevante informatie voorzien. Andersom kunnen ouders
rekenen op een eerlijke overdracht en informatie van ons.
Wanneer de normen en waarden zoals gehanteerd bij De Wereldkinderen, niet
overeen met die van ouders, is het belangrijk hier te allen tijde met ouders over in
gesprek te gaan. Vaak kan een middenweg gevonden worden, maar de PM-ers
zullen nooit iets doen, wat tegen hun eigen normen en waarden of die van De
Wereldkinderen indruist. Ouders ontvangen een nieuwsbrief en een themabrief één
keer per zes weken waarin het thema voor de komende periode wordt aangegeven,
hierin staan de activiteiten beschreven, de liedjes, belangrijkste kernwoorden, het
boek dat we gebruiken en achtergrondinformatie rondom het thema.
8.3 Uitgangspunten van het ouderbeleid:
In een goed contact tussen PM-er en ouder is er wederzijds vertrouwen in elkaar,
een vertrouwensband.
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De Wereldkinderen hanteren daarbij de volgende uitgangspunten:
•
•
•
•
•
•

Doel is dat alle ouders zich thuis en welkom voelen op de locatie;
Ouders krijgen regelmatig informatie over hoe met de peuters wordt om
gegaan zodat de ouders weten waar zij aan toe zijn;
Ouders krijgen voldoende gelegenheid om hun wensen en hun kritiek over te
brengen;
Ouders hebben invloed op de uitvoering;
Ouders met verschillende visies en gewoonten in de opvoeding voelen zich
geaccepteerd en gerespecteerd;
Ouders kunnen advies krijgen ten aanzien van de opvoeding en verzorging.

Wat kan de ouder van de pedagogisch medewerker verwachten en wat
verwacht de PM-er van de ouder?
•
Een open contact, omdat dit de basis legt voor de ontwikkeling van de peuter;
•
Betrokkenheid, zij delen de zorg en de opvoeding;
•
Respect voor de werkwijze, medewerking en erkenning van regels en grenzen
die er zijn;
•
Het contact tussen de ouder en de PM-err betreft altijd zaken die te maken
hebben met de eigen peuter. Dit betekent dat er geen informatie wordt
gegeven over andere peuters.
De contacten tussen de ouder en de leidster kunnen o.a. als volgt vorm krijgen:
•
Korte gesprekken tijdens het brengen en halen of op afspraak;
•
Ouderavonden/ouderochtenden;
•
Tijdens informatiebijeenkomsten;
•
Op afspraak;
•
Via enquête;
•
Overhandigen van de maandelijkse nieuwsbrief aan ouders.
8.4 De oudercommissie
Naast de eerder beschreven mogelijkheden om contacten met de PM-ers en/of
De Wereldkinderen te hebben, is deelname aan een oudercommissie een andere
mogelijkheid.
De doelstelling van een oudercommissie is:
•
De betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de peutergroep stimuleren en
activeren.
•
Het organiseren of bieden van ondersteuning bij de organisatie van bijzondere
en extra activiteiten voor de peutergroep.
Dit gebeurt altijd in overleg en vraag vanuit de PM-ers.
Sinds 2019 heeft De Wereldkinderen geen oudercommissie meer, deze is
opgeheven vanwege te weinig ouders voor het vormen van een commissie. Doordat
er minder dan 50 kinderen bij De Wereldkinderen zijn, mag er ook zonder
oudercommissie gedraaid worden.
(Een oudercommissie is niet verplicht als de kinderopvang zich voldoende heeft
ingespannen om een oudercommissie in te stellen en er maximaal 50 kinderen
worden opgevangen. Bron: informatie Rijksoverheid)
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Regelmatig (per kwartaal) plaatsen we een oproep in onze nieuwsbrief, tevens staat
er een oproep op de site van De Wereldkinderen. De ouders blijven betrokken bij
belangrijke beslissingen/gebeurtenissen door middel van een enquête, door mailing
en door extra ouderavonden te organiseren, zodat de ouders met het team blijven
meedenken. Dit om de betrokkenheid van de ouders te waarborgen. Er worden niet
zomaar beslissingen genomen, ook de ouders staan bij De Wereldkinderen centraal.

Hoofdstuk 9
Klachten
9.1 Ondersteuning en melding van klachten.
Uw kind is bij de medewerkers van kinderopvang De Wereldkinderen in goede
handen. Echter een enkele keer kan er iets misgaan in de opvang van uw kind of in
de organisatie van de kinderopvang.
Kinderopvang is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken.
Als u vindt dat wij tekortschieten of ons niet aan onze afspraken houden dan horen
wij dat graag van u. Van uw kritiek kunnen wij namelijk leren. Daarom maken wij
gebruik van een klachtenregeling
9.2 Klachtenreglement De Wereldkinderen
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Het kan gebeuren dat ouders een klacht hebben over De Wereldkinderen. Ook kan
het zo zijn dat ouders goede suggesties hebben ten aanzien van onze
dienstverlening. Wij willen dit graag weten, in eerste instantie richten de ouders zich
tot een van onze PM-ers. Dat kan persoonlijk, telefonisch of schriftelijk. Graag willen
wij dat uw opmerking of idee schriftelijk wordt ingediend, zodat de klacht of het idee
doorgegeven kan worden aan degene die verantwoordelijk is voor het
desbetreffende onderwerp. Ouders kunnen zelf een dergelijk formulier invullen of
onze PM-er kan dat doen, deze is ook te vinden op onze website. Van de
reactieformulieren maken we jaarlijks een rapportage zodat we eventueel ons beleid
kunnen aanpassen.
9.3 Procedure
Mocht de klacht of idee van een ouder na bespreking met de PM-er niet afgehandeld
zijn, dan heeft de PM-er de gelegenheid om schriftelijk of mondeling te reageren. Dit
kan zij hij melden bij haar of zijn leidinggevende. Dan neemt de leidinggevende
contact op om de klacht of het idee verder met de ouder te bespreken. Komen
beiden partijen er dan nog niet of onvoldoende uit of mocht u liever de klacht buiten
De Wereldkinderen om bespreken, dan heeft een ouder de mogelijkheid om de
klacht bij een externe klachtencommissie te deponeren. Naast de al bestaande
onafhankelijke klachtencommissie, vastgelegd in de Wet Klachtrecht, is er ook een
geschillenregeling. Voor ouders zijn er twee verschillende routes mogelijk:
9.4 Klachtencommissie
Conform de Wet Klachtrecht kunnen ouders de onafhankelijke klachtencommissie
inschakelen. Hiervoor hoeft de klacht niet eerst intern bij (De Wereldkinderen) te
worden aangemeld en behandeld. De klachtencommissie geeft een advies. Als
ouders het niet eens is met dit advies, dan kan het geschil voorgelegd worden aan
de geschillencommissie. De Wereldkinderen is aangesloten bij de Stichting de
geschillencommissie. http://www.degeschillencommissie.nl
9.5 Geschillencommissie
Indien een klacht de procedure van De Wereldkinderen heeft doorlopen en de klacht
blijft bestaan, dan kan het als geschil worden voorgelegd aan de
geschillencommissie. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend voor
beide partijen.
Ouders kunnen na deze uitspraak niet alsnog de klachtencommissie inschakelen.
Deze geschillenregeling is gekoppeld aan de algemene voorwaarden.
9.6 Klachtenkamer oudercommissies
De Wereldkinderen is voor de behandeling van klachten van klanten aangesloten bij
de geschillencommissie. Naast de behandeling van klachten via de interne
klachtenprocedure van de wereldkinderen, kunnen ouders hun klachten ook indienen
bij deze onafhankelijke commissie.
In principe gebeurt dit laatste, als de afhandeling van de klacht via de interne
procedure niet tot tevredenheid van de ouder behandeld is. Ook oudercommissies
kunnen via de geschillencommissie een klacht indienen.
Klachten in 2015/2016/2017/2018/2019/2020: bij De Wereldkinderen zijn er geen
klachten binnen gekomen bij deze onafhankelijke klachtencommissie.
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Het klachtenformulier is tevens te vinden op de website van De Wereldkinderen die
de ouders eventueel eerst kunnen invullen.
http://dewereldkinderen.nl/startpagina/commisie/
9.7 Intern Klachtreglement
Organisatie De Wereldkinderen Wezep heeft in het kader van de Wet kinderopvang
een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het
behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken
ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de directbetrokkene. Leidt dit
niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden.
Afhankelijk van de aard van de klacht kan deze worden ingediend bij de
locatiemanager: De klacht kan ingediend worden per e-mail:
marieke.wereldkinderen@gmail.com. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.
Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat
ouders de weg vrij naar informatie, advies, bemiddeling en mediation bij het
Klachtenloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag, of aanmelding van het geschil
bij de Geschillencommissie. In sommige gevallen is het van belang de klacht
rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Het reglement van de
Geschillencommissie vindt u op: www.degeschillencommissie.nl
1. Voortraject klacht Als een ouder een klacht heeft, gaat de organisatie ervan uit
dat deze zo spoedig mogelijk met de betrokkene besproken wordt. Het
aanspreekpunt is daarmee in beginsel de medewerker op de groep. Mocht dit niet
leiden tot een oplossing, dan kan de klacht worden besproken met de
locatiemanager. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een klacht
ingediend worden.
2. Indienen klacht 2.1 Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend.
Klachtenformulier 2020 vind u op onze website. De klacht dient binnen een redelijke
termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk
wordt gezien. De klacht wordt voorzien van dagtekening, naam en adres van de
klager, eventueel de naam van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft, de
locatie en de groep plus een omschrijving van de klacht. 2.2 Mocht de klacht een
vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling in werking of in geval het een vermoeden van een
geweld- of zedendelict door een medewerker betreft de meldplicht. Deze
klachtenprocedure wordt daarmee afgesloten.
3. Behandeling klacht 3.1 De locatiemanager draagt zorg voor de inhoudelijke
behandeling en registratie van de klacht. 3.2 De locatiemanager bevestigt schriftelijk
de ontvangst van de klacht aan de ouder. 3.3 De locatiemanager houdt de klager op
de hoogte van de voortgang van de behandeling van de klacht. 3.4 Afhankelijk van
de aard en inhoud van de klacht wordt een onderzoek ingesteld. 3.5 Indien de klacht
gedragingen van een medewerker betreft, wordt deze medewerker in de gelegenheid
gesteld mondeling of schriftelijk te reageren. 3.6 De locatiemanager bewaakt de
procedure en termijn van afhandeling. De klacht wordt zo spoedig mogelijk
afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn die dit belemmeren. In dat geval brengt
de loctiemanager de klager hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klacht
wordt in ieder geval binnen een termijn van 6 weken afgehandeld. 3.7 De klager
ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief concrete
termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.
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4. Externe klachtafhandeling 4.1 Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een
bevredigende oplossing of uitkomst, heeft de ouder de mogelijkheid zich te wenden
tot het Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie. 4.2 De ouder kan
zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien van de ouder
redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden
een klacht bij de houder indient. 4.3 Ook als de klacht niet binnen zes weken tot
afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de
Geschillencommissie. 4.4 De klacht dient binnen 12 maanden, na het indienen van
de klacht bij organisatie, aanhangig gemaakt te zijn bij de Geschillencommissie.
U moet uw klacht schriftelijk (of per email info@dewereldkinderen.nl ) indienen. Uw
klacht zal zorgvuldig behandeld worden. Na binnenkomst van uw klacht, krijgt u
uiterlijk na 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht.
U krijgt 20 werkdagen na het indienen van uw klacht een schriftelijk bericht over de
gegrondheid van de klacht en al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen
maatregelen.
Verder is Kinderopvang De Wereldkinderen lid van de Geschillencommissie
Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hierdoor hanteert Kinderopvang De
Wereldkinderen automatisch de Algemene Voorwaarde Kinderopvang.
9.8 Stappenplan Klacht;
1. Klacht ouder > melding PM-er
2. Gesprek PM-er > ouder
3. Volgt gesprek > directie/ouder (binnen 2 weken na
melding)
4. Bij geen oplossing, ouder verwijzen naar web site
geschillencommissie.
5. Klacht binnen termijn van 6 weken afgehandeld.

Privacy
Ook kinderen hebben behoefte aan en recht op privacy. Daarom nemen wij te allen
tijde de privacy van de kinderen in acht. Kind dossiers worden in een afgesloten kast
bewaard. De overdracht naar collega’s is niet openbaar voor ouders. Wij verstrekken
geen informatie over de kinderen aan derden, tenzij regelgeving ons hiertoe
verplicht.
Wanneer wij in pedagogisch opzicht een vraag hebben over een kind en wij hebben
de behoefte deze vraag voor te leggen aan een deskundige, dan waarborgen wij
hierbij altijd de anonimiteit van het kind, tenzij wij toestemming van de ouder hebben,
dan mogen we de naam van het kind noemen.
Ouders ondertekenen hiervoor een toestemmingsformulier. Op het inschrijfformulier
kunnen de ouders ook toestemming geven tot betrekking van het maken en plaatsen
foto’s van hun kind. De Wereldkinderen respecteert het besluit van de
ouder/verzorgende.
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Hoofdstuk 10
Meldcode signalen kindermishandeling
De Wereldkinderen werkt met de meldcode kindermishandeling. In dit protocol wordt
de verantwoordelijkheid omschreven voor het signaleren van kindermishandeling en
voor het ondernemen van actie na het signaleren. Aan de hand van een
stappenschema, welke begint bij het vermoeden, worden verantwoordelijkheden en
acties van betrokkenen omschreven.

Bijlage 1. Observatielijst
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Bijlage 2. Overdrachtsformulier

53

Bijlage 3. Begeleidingsplan
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Algemene gegevens:

Naam:
Geboortedatum:
Geslacht:
Gezinssituatie:
Welke dagdelen:
Bezoekt de PO vanaf:
Constatering:
Informatie verkregen uit:
Gesprekken
Intern bronnen
Extern bronnen
Observaties

Observatieplan:
Stappenplan methodisch observeren:
De aanleiding;
Het observatiedoel en de vraagstelling;
Het concrete gedrag;
De observatie categorieën;
Observatiemethode;
Plaats en tijd;
Interval observatie;
Dag + datum

Begeleidingsmogelijkheden;
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Instellingsgeboden
Activiteiten bepalen; *voorbeeld weekplan
Weekplan
motorische activiteiten*
Maandag

Gym met groep 1 en 2. + buitenspelen

Dinsdag

Olifanten lopen, drama/zang activiteit + buitenspelen

Woensdag

Fotomodel koekoek, drama/bewegingsactiviteit + buitenspelen

Donderdag

Olifanten lopen, drama/zang activiteit + buitenspelen

Vrijdag

Peutergroep gesloten

(Kleuren zijn de dag kleuren van de peutergroep en het IKC)
Plan 01
Kind
Geboortedatum
Groep
Pedagogische medewerkers
Mentor
Ingangsdatum
Opgesteld door
Nummer plan

Datum

Beginsituatie
Reden/Doel
Organisatie
Aanpak
Periode van behandeling
Concrete aanpak
Tijdstip evaluatie
Vervolgafspraken
Plan 02
Kind
Geboortedatum
Groep
Pedagogische medewerkers
Mentor
Ingangsdatum
Opgesteld door
Nummer plan

Beginsituatie
Reden/Doel
Organisatie

Datum
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Aanpak
Periode van behandeling
Concrete aanpak
Tijdstip evaluatie
Vervolgafspraken
Evalueren
Evalueren met wie?
-

Ouders
Collega’s
CJG en eventuele andere betrokken partijen

Evaluatie van het proces en de uitvoering:

