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INLEIDING 
Per 1 januari 2020 is Stichting Tabijn de peuteropvang en de kinderopvang  

(4-12 jaar) in eigen beheer gaan verzorgen binnen het christelijk kindcentrum  

Het Mozaïek. 

Binnen Het Mozaïek is er al in een eerder stadium een gemeenschappelijke pedagogische 

aanpak beschreven. Deze GPA wordt verwerkt in dit pedagogisch beleidsplan, 

locatiewerkplan.  

Dit betekent dat wij, middels dit plan, goed kunnen weergeven waar wij voor staan: een 

kindcentrum waar ‘elk kind een kans’ krijgt en het ‘kind kan zijn wie je bent met je eigen 

talent!’ 

 

In dit werkplan beschrijven wij onze visie op kinderopvang, de begeleiding en 

ondersteuning aan kinderen voor de opvanggroepen binnen ons kindcentrum.  

Het pedagogisch beleid wordt uitgewerkt in twee onderdelen:  

  

• Het pedagogisch werkplan peuteropvang (2–4 jaar)  

• Het pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang (4-13 jaar)  

  

De werkplannen vormen met name het praktisch gedeelte waarin de dagelijkse gang van 

zaken van de verschillende opvangvormen wordt beschreven.  

 

We staan aan het begin van de ontwikkeling van ons onderwijs en opvang binnen ons 

kindcentrum. Daarom zal dit beleidsplan ook een tussenevaluatie kennen in juni 2020.  

In de toekomst hopen wij een pedagogisch beleidsplan op te kunnen stellen, die voor 

zowel de opvanggroepen geldt, als voor de onderwijsgroepen. 

 

  

  

  

  

Helene de Vries 

Directeur  
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1. Visie, missie en kernwaarden  
 
Missie 

Het Mozaïek: Elk kind een kans en waar je kunt zijn wie je bent, met je eigen talent. 

 

Kindcentrum Het Mozaïek wil kinderen van twee tot dertien jaar een plaats bieden waar zij hun 

talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. De medewerkers van Het Mozaïek investeren in het 
kind; pedagogisch, educatief,  binnen en buiten de muren van het kindcentrum. Wij leveren meer 

zorg als daar behoefte aan is bij kinderen. Onze christelijke levensbeschouwing geeft richting aan 

ons handelen en heeft een open karakter. Een vorm die past bij onze multiculturele samenleving 
met aandacht voor elkaar en respect voor onze verschillen: verschillen die we zien als een verrijking 

voor onze ontwikkeling. 

 

Visie 

Kinderen leren en spelen, binnen en buiten schooltijd. In het kindcentrum kunnen kinderen hun 

talenten in de volle breedte ontwikkelen. Wij zien dat school, opvang en ouders elkaar nodig 

hebben om te zorgen voor een optimale ontwikkeling van de kinderen. 

 

In het kindcentrum wordt gewerkt volgens één pedagogische en educatieve visie. Kinderen worden 

in staat gesteld om hun talenten te ontwikkelen. Doorlopende ontwikkelingslijnen, 

dagarrangementen en kind-nabije zorg zijn inherent aan deze voorziening.  

 

De visie binnen Het Mozaïek kenmerkt zich door het centrale uitgangspunt dat ieder kind uniek is, 

dat ieder kind ertoe doet en het kind centraal staat. Er is hier aandacht voor het kind als individu 

met zijn eigen talenten en als onderdeel van een sociale maatschappij. 

We benaderen de kinderen ook als zodanig en richten ons op de mogelijkheden en kansen die het 
individuele kind in zich draagt. Ieder kind heeft het recht om zich in zijn eigen tempo en op zijn 

eigen manier te ontwikkelen. We willen ieder kind hierbij de maximale ondersteuning bieden. Het 
belang van het kind staat voorop, net als de keuzevrijheid van ouders.  

We hebben er voor gekozen om ons sterk te oriënteren op de kennis van de maatschappij en in 

toenemende mate op de trends die daarin zichtbaar zijn. Zo willen we meer en meer gebruik van 

wetenschappelijke kennis over de manier waarop kinderen leren en ons onderwijs en de opvang 

daarop aanpassen.  

 

Binnen Het Mozaïek  werken we met een gemeenschappelijke pedagogische aanpak en vanuit een 

gestructureerde, eenduidige manier van educatie. Wij zijn een professioneel team. We stellen eisen 
aan ons pedagogisch klimaat, dat overal in het kindcentrum hetzelfde is. Dat geeft duidelijkheid en 

veiligheid.  

Uiteindelijk willen we dat de kinderen ons kindcentrum verlaten met de kennis en vaardigheden die 
nodig zijn om verder te groeien tot zelfstandige, zelfredzame, krachtige en unieke persoonlijkheden 

met een sterke oriëntatie op de maatschappij in de toekomst waar ze een positieve bijdrage aan 

kunnen leveren. 

 

 

Waarom doen we dit? 

Het is te verwachten dat de economie in Nederland gaan draaien op innovatie, handel en slimme 

logistiek. Dit brengt met zich mee dat in de toekomst er beroepen zullen zijn die we nu nog niet 
kennen. Om goed voorbereid te zijn op hun toekomst moeten kinderen leren aan een aantal 

voorwaarden voldoen: 
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• Kinderen zijn gelukkig en voelen zich veilig. Ze voelen zich verantwoordelijk voor het groepsklimaat 

en beseffen dat ze hierin een belangrijke rol spelen. De kinderen kennen de afgesproken 

omgangsregels en handelen hiernaar. 

• Kinderen nemen een onderzoekende houding aan. Ze denken en handelen op een 

oplossingsgerichte manier. Creativiteit speelt een grote rol. Alle talenten zijn nodig in een 

innovatieve economie. Daarom is eigenaarschap, een goede samenwerking met elkaar en een 

kritische reflectie op eigen handelen van belang. 

• Kinderen zijn ‘wereldburgers’. Ze realiseren zich dat wat zij doen effect heeft op de rest van de 
wereld. Ze hebben een brede oriëntatie op de wereld en zijn kritisch onderlegd in de digitale 

geletterdheid. 

• Kinderen worden door hun hele omgeving gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen. Met 

ouders, verzorgers en anderen willen we daarom een zo actief stimulerende omgeving vormen 

rondom het kind. 

 

 

De uitgangspunten van Het Mozaïek 

 

Uitgangspunten van Het Mozaïek zijn: 

• We werken samen aan een positief en veilig leer- en leefklimaat voor de kinderen:  

• We willen met elkaar ervoor zorgen dat we het fijn hebben met elkaar.  

• Wij communiceren positief en respectvol naar en met kinderen (taalgebruik, intonatie, houding), 

wij hebben een positieve benadering en stimuleren gewenst gedrag, wij maken huisregels voor en 

samen met de kinderen zodat ieder kind bij ons veilig en met plezier kan spelen, werken en leren 

• Talentontwikkeling van ieder kind door alle leer- en ontwikkelgebieden van het kind te 

onderzoeken en te ontwikkelen: 

• Wij helpen het kind te ontdekken waar het goed in is en om creatieve en uitdagende keuzes maken, 

mede door cultuur een belangrijke plek te geven binnen ons kindcentrum 

• Eigenaarschap: het kind is medeverantwoordelijk voor zijn leren, spelen en werken 

• Een doorgaande lijn in de begeleiding en ontwikkeling van kinderen van twee tot twaalf/dertien 

• Een sluitend aanbod gedurende de dag, aangepast op behoeftes, interesses en talenten; 

• We werken sámen met de ouders en de omgeving:  

- Ouders worden door ons als partner gezien, worden meer betrokken bij de vormgeving van de 
opvang en het onderwijs, en ouderbetrokkenheid wordt actief vergroot: het ontmoeten van elkaar 

is daarbij essentieel.  

- Daarnaast maken we gebruik van de omgeving en de experts binnen ons werkgebied én 

daarbuiten. 

• We hebben een open houding ten opzichte van kinderen, ouders en personeel, waarbij wederzijds 
respect en transparantie belangrijke sleutelwoorden zijn. 

• We zijn een betrokken team van professionals met een groot hart voor onderwijs en opvang; 

• Ieder kind staat centraal en we zijn trots op ieder kind! 

 

Hoe willen we dit bereiken? 

• Optimale leercondities:  

- We willen dit bereiken door de kinderen mede-eigenaar te maken van het leerproces. Wanneer het 

kind zélf zijn doelen stelt zal hij /zij daar ook maximaal voor gaan. Daarvoor moet de leerling zicht 
hebben op de te behalen doelen en een weg kunnen kiezen die dicht bij de eigen manier van 

ontwikkelen past 
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- Inzet van hedendaagse technologie: door de digitalisering krijgen kinderen sneller feedback en 

krijgen ze beter zicht op het punt waar ze staan in hun ontwikkeling. Ook kunnen zij sneller en 

makkelijker keuzes maken in de richting van de doelen die ze willen en moeten behalen.  
- De leerkrachten worden essentieel in de begeleiding en de instructie. Zij bespreken de 

tussendoelen met de kinderen en bepalen samen met de leerling (en ouders) wat de volgende stap 

in de ontwikkeling is en wat er voor nodig is om dat te behalen. 

• De oriëntatie op de wereld en het gebruik maken van de creativiteit van het brein: 

- We willen in toenemende mate thematisch en projectmatig leren en ontdekken. De vaardigheden 
van de 21e eeuw  zijn daarvoor uitgangspunt. Door de nieuwsgierigheid en de onderzoekende 

houding van kinderen vast te houden en verder te ontwikkelen sluiten we aan bij vragen van de 

kinderen en creëren we een uitdagende leeromgeving. 
  

 

 

Tot slot 

Ons kindcentrum is een dynamische, lerende organisatie. Er wordt gespeeld, gewerkt, geleerd, 
geleefd en het vormt een realistische afspiegeling van het leven in het algemeen. In ons 

kindcentrum is het ontmoeten en leren van elkaar belangrijk. We denken in kansen en 

mogelijkheden ook al vraagt dat soms lef en moed om buiten gebaande paden te treden. Onze blik 
is gericht op de toekomst voor kinderen in een snel veranderende samenleving. Daarbij hebben we 

elkaar nodig om kennis te delen, elkaar te prikkelen, te enthousiasmeren, hulp te bieden en 
feedback te geven. 

We willen verder groeien als ambitieuze organisatie waarin kinderen kunnen groeien tot gelukkige 

persoonlijkheden in een stimulerende ruimte waar ze hun talenten verder kunnen ontplooien. 
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2. Locatie informatie 
 
Kindcentrum Het Mozaïek is een christelijk kindcentrum, gelegen in het Noord-Hollandse Broek op 

Langedijk. Het kindcentrum is in 2014 gestart als pilot kindcentrum, met een kinderopvang 

verzorgd door Stichting Kinderopvang Langedijk (nu ‘Allente’) en p.c. basisschool de J.D. van 

Arkelschool. Sinds januari 2020 is de kinderopvang in eigen beheer gestart, onder de vlag van 

Stichting Tabijn uit Heemskerk. 

Het gebouw ligt aan de Museumweg, tegenover het museum de Broekerveiling. Het kindcentrum 

heeft een duidelijke buurt- en gemeenschapsfunctie: behalve opvang en onderwijs wordt er ook 

muziekles gegeven, vergaderd door niet-commerciële organisaties (bijvoorbeeld goede doelen 

organisaties) en vinden er activiteiten plaats die de integratie binnen de gemeenschap bevorderen. 

Van dit laatste is een voorbeeld de ‘breiclub’ op de vrijdagochtend (bejaarde dames), die 

babykleding en kleden breien voor de mensen met lagere inkomens. Zij geven ook leerlingen van de 

onderwijsgroepen handwerkles, zingen samen met peuters liedjes (de peuters komen dan even op 

bezoek) en delen traktaties uit met Sint Maartenfeest. 

Om het gebouw liggen twee grotere pleinen, een ‘voetbalpleintje’ en een gras/speelveld. Het 

gehele plein is omgeven door hekwerk met sluitingen die niet te openen zijn door peuters. 

 

Binnen in ons kindcentrum 

In ons kindcentrum zijn op de begane grond 4 ingangen 

- Hoofdingang: ingang aan de Museumweg, hoofdingang en ingang voor de onderwijsgroepen 3/4/5 

- Kleuteringang: ingang voor twee van de drie kleutergroepen aan de Voorburggracht 

- Peuteringang: ingang aan de Dorpsstraat, voor peutergroep en 1 kleutergroep 

- Bovenbouwingang: ingang ook aan de Dorpsstraat, voor de onderwijsgroepen 6/7/8 

 
In het gebouw zijn op de begane grond 5 lokalen, een grote hal, een aula, speelzaal en een kleine 

keuken.  

In de lokalen zijn de drie kleutergroepen, de peutergroep en het directiekantoor gevestigd. De 

peuteropvang is afgesloten van de hal, door een deur met een verhoogde deurklink. In het gedeelte 

waar de peutergroep gevestigd is, is ook een kleutergroep gevestigd. Zij hebben samen ook de gang 

tot hun beschikking voor spel e.d. Dit gebeurt in overleg en, vanuit de visie van het kindcentrum, 

vinden er ook gezamenlijke activiteiten plaats. 

In dit gedeelte bevindt zich ook de kleine keuken, die gebruikt wordt voor opslag. Naast het 

keukentje is de commode voor de verschoning van de peuters. De voedselbereiding voor de opvang 

gebeurt in de groep. 

Het lokaal van de peuteropvang wordt na schooltijd gebruikt als lokaal voor de buitenschoolse 

opvang van de 4 t/m 6 jarigen. 

De speelzaal is voor lichamelijke ontwikkeling en bewegingsspelletjes, voor de kleutergroepen en 

de peutergroep. 

 

Op de eerste verdieping bevinden zich 7 lokalen, waarvan 6 lokalen worden gebruikt voor de 

onderwijsgroepen 3 t/m 8. Ook is er een lokaal dat wordt gebruikt voor de buitenschoolse opvang 

voor de leeftijd 7-12 jaar. 

Naast de lokalen bevindt zich op de eerste verdieping ook de teamkamer, nog een kleine keuken, 

opslag/kopieermachine en diverse bergingen. 
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Binnenruimte peuteropvang  

De peuteropvang beschikt over speelhoeken die zijn ingericht conform de uitgangswaarden van 

onze visie. Daarnaast beschikt het lokaal over een aanrecht, gootsteen, speelhuis, lage kasten, 

leeshoek met bank, eettafel met bankjes, open ruimte voor kring, spel en activiteiten, en 

speelkleed. In de gang zijn ook meerdere speelpekken en kunnen de peuters op loopfietsjes en 

dergelijke spelen. 

  

Buitenruimte peuteropvang  

Voor de kinderen van ons Mozaïek is een gezamenlijke afgesloten buitenruimte ingericht. 

Daarnaast spelen de peuters onder toezicht buiten op het ruime schoolplein. Bij het naar 

buitengaan controleren de pedagogisch medewerkers altijd of de hekken gesloten zijn. Deze zijn 
voorzien van een slot dat peuters niet kunnen openen.   

 

Groepsinformatie peuteropvang ’t Parapluutje: 

Peuteropvang ’t Parapluutje is een peutergroep waar Voorschoolse Educatie geboden wordt. De 

peuteropvang is een gemengde groep, toegankelijk voor kinderen met een VVE-indicatie en 

kinderen zonder een VVE-indicatie. De kinderen worden begeleidt door twee pedagogisch 

medewerkers (pm-ers). De peuteropvang is vijf ochtenden per week geopend. 

De opbouw van de groep is in het volgende schema weergegeven. 

 

Naam groep Leeftijdsopbouw Maximaal 
aantal 
kinderen 

Aantal 
pm-ers 

Openingsdagen Openingstijden 

‘t Parapluutje  2,5 tot 4 jaar 16 2 Ma, Di, Do 
 

8:30 – 11:45  

    Wo, Vrij  8:30 – 12:15 

    Per 01-08-2020 
Ma, Di, Wo, Do, 
Vrij  

8:30 – 12:30  

 

’t Parapluutje is 40 weken per jaar geopend en sluit zoveel mogelijk aan op de schoolvakanties van 

het Mozaïek. Vanaf 1 augustus 2020 worden de openingstijden aangepast. Voor kinderen met een 

VVE-indicatie bieden we minimaal plek voor 4 dagdelen per week, 4  uur per dag. Op deze manier 

geven we voor deze kinderen vorm aan het totaal van 960 uur Voorschoolse Educatie, welke 

verplicht is vanaf 1 augustus 2020 ( 16 uur per week, 40 weken per jaar, gedurende 1,5 jaar). Voor 

kinderen zonder VVE-indicatie bieden we plek naar behoefte van ouders en kind. 

                  

 

 

Half-uursregeling  

De beroepskracht-kindratio (bkr) is de verhouding tussen het aantal pedagogisch medewerkers en 

het aantal aanwezige kinderen in een groep en is afhankelijk van de leeftijdsopbouw van de groep. 

Op de peuteropvang geldt de volgende regel:  per pedagogisch medewerker maximaal 8 kinderen in 

de leeftijd van 2 tot 4 jaar.  
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3. De vier pedagogische doelen binnen ons kindcentrum 
 

In het pedagogisch beleidsplan van Tabijn staan de pedagogische doelen Tabijnbreed 

omschreven. Hieronder nog een kleine aanvulling, meer locatie-gerelateerd. Verder gaan we in 
op de praktische organisatie en uitvoering van de vier pedagogisch doelen. 

 

Het kind voelt zich emotioneel veilig 

  

Een kind moet zich veilig en geborgen voelen om zich te kunnen ontwikkelen. Wij vinden het 
daarom belangrijk om een huiselijke en veilige sfeer te scheppen waarin een kind zich vertrouwd en 

gewaardeerd voelt. Alleen dan zal een kind gaan ontdekken, nieuwe ervaringen opdoen en zich 

spelenderwijs ontwikkelen  

Binnen onze opvang wordt momenteel gebruik gemaakt van drie groepen: de peuteropvang, de 

BSO voor 4-7 jarigen en de BSO voor 7+. De pedagogisch medewerkers zijn bekend voor de 

kinderen. Dit versterkt het gevoel van herkenbaarheid en emotionele veiligheid voor de kinderen.  

 

Vaste gezichten: 

Om het gevoel van veiligheid voor de peuters te versterken werken wij met vaste gezichten. 

Wettelijk mogen er maximaal drie vaste gezichten toegewezen worden aan peuters. Één van deze 

vaste gezichten is altijd aanwezig voor een kind.  

’t Parapluutje heeft twee vaste medewerkers in dienst. Bij de intake wordt één van deze 

medewerkers ook gekoppeld als mentor voor een kind. Alleen bij verlof of ziekte kan het gebeuren 

dat een vast gezicht afwezig is. In de eerste plaats zal een vaste medewerker van de jongste BSO-

groep invallen. Indien deze niet aanwezig is wordt een vast gezicht vervangen door een ander 

teamlid van het Mozaïek of een gekwalificeerde medewerker uit de flexpool van Tabijn.  

   

Wennen en afscheid nemen:  

Wanneer wij een nieuw kind verwelkomen in onze peuteropvang, bieden wij een 

gewenningsperiode aan. Een nieuwe omgeving is natuurlijk even wennen voor kinderen.  

Zij moeten zich vertrouwd en thuis gaan voelen bij ons. Eerst kunnen de ouders korte bezoekjes 

brengen met het kind. Vervolgens kan het kind een aantal uurtjes komen voor proefopvang. De 

gewenningsperiode varieert per kind. Daarom geven de pedagogisch medewerkers ieder kind de 

tijd en ruimte die het nodig heeft om te wennen aan de peutergroep in ons kindercentrum. Dit alles 
gebeurt in nauw overleg met de ouders. In praktijk blijkt dat de kinderen meestal snel gewend zijn 

en alleen de eerste maal de ouders vaak wat langer blijven. 

Wij vinden het belangrijk dat zowel de ouders als het kind een vertrouwensband opbouwen met de 

pedagogisch medewerkers en het kindcentrum. 

Afscheid nemen is voor sommige kinderen moeilijk, vooral als zij nog niet zo lang bij ons komen. 

Daarom vinden wij het belangrijk dat de ouder de tijd krijgt om te kiezen voor een rustig afscheid 

(eerst nog koffie/thee blijven drinken) of een kort afscheid: dit is kind-afhankelijk. Mochten ouders 
eerst nog een kopje koffie drinken, zijn hiervoor kindveilige, afsluitbare warmhoudbekers 

beschikbaar. 

 

Dagritme en routines 

De peuteropvang werkt met een vast dagritme. Binnen de opvanggroep worden de kinderen door 
de pedagogisch medewerkers gestimuleerd om zelf te kiezen wat ze willen doen.  

Wel zorgen wij ervoor dat er een inspirerend, leuk en afwisselend aanbod van spel, 

speelgoed en activiteiten is. Wij hanteren hierbij een duidelijke structuur in de dag; er zijn vaste 

ritmes en rituelen die de kinderen vertrouwen en veiligheid bieden. Juist vanuit die structuur 
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kunnen we flexibel inspelen op actuele gebeurtenissen van die dag. Zo eten en drinken we 

bijvoorbeeld op vaste tijden, maar kunnen we af en toe ook besluiten om eens lekker buiten te 

gaan picknicken: kleed op de grond en boterhammen uit het vuistje eten! Een ander voorbeeld is 
wanneer het begint te sneeuwen als we aan het knutselen zijn voor het thema ‘kerst’. Op zo’n 

moment laten we ons knutselwerk liggen en gaan, dik ingepakt, met zijn allen van de sneeuw 

genieten! Er wordt ingespeeld op de ervaringen die kinderen op kunnen doen in de dagelijkse 
praktijk. De kinderen leren van wat er gebeurt in hun omgeving door te ervaren. De basis blijft 

echter gestructureerd, zodat het kind weet wat hij kan verwachten.  

  

 

Dagindeling (vanaf 01-08-2020) 
  

8:30 – 9:00 
8:45 – 9:00  
9:00 – 9:20  

9:20 – 10:10 
10:10 – 10:30 
10:30 – 11:00  
11:00 – 11:45 
11:45 – 12:15 
12:15 – 12:30  

Inloop en afscheid ouders 
Vrij spel 

Kring en (Chr.)liedjes zingen 

Vrij spel/activiteit 

Tussendoortje: eten en drinken aan tafel 

Activiteit  

Vrij spel/buitenspelen 

Kring 

Ophalen en overdracht ouders 

 

Activiteiten worden in thema’s aangeboden. Elk thema duurt drie tot vier weken. Dit schept voor de 

kinderen veel duidelijkheid en structuur. Het werken met thema’s zorgt ervoor dat kinderen 

gedurende langere tijd met eenzelfde onderwerp bezig kunnen zijn. Op deze wijze is het mogelijk 

steeds meer diepgang aan het thema te geven. Bij de activiteiten maken we veel gebruik van diverse 

routines die ook de voorspelbaarheid voor de kinderen vergroten, zoals liedjes wanneer het tijd is 

om op te ruimen of dagritme kaarten om een overzicht van de dag te geven. 

Open deuren beleid 

Binnen ons kindcentrum is er sprake van een opendeurenbeleid: kinderen van verschillende groepen 

kunnen zich in andere ruimtes bewegen en samen een activiteit ondernemen. Dit geldt vooralsnog 

alleen voor de BSO-groepen. In de toekomst willen we gaan kijken hoe we dit verder kunnen 
uitbouwen voor een aantal momenten met de kleutergroepen en peutergroep samen. Wel kunnen 

de peuters  gebruik maken van de speelruimte op de gang. De tijden waarop dit mogelijk is, zijn 

vastgelegd in overleg met de aangrenzende kleutergroep-leerkracht. Als de peuters niet op de gang 

mogen spelen, wordt de deur afgesloten door de dichte deur of, indien er een specifiek groepje 

kinderen mag spelen, met een traphekje in de deuropening. Zo blijft het gevoel van erbij horen en 

kunnen de pm’ers makkelijk communiceren als zij verdeeld zijn over de ruimtes. 

 

Veiligheids – en gezondheidsbeleid  

In het veiligheids – en gezondheidsbeleid wordt beschreven hoe de fysieke veiligheid van de kinderen 

wordt gewaarborgd. Onderwerpen die hierin aanbod komen zijn o.a. de voornaamste risico’s, 

grensoverschrijdend gedrag, vierogenprincipe, vaccinatiebeleid en inzet EHBO’ers. Dit beleid is in te 

zien op de peutergroep, bij de directie en op de website. 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling   

Binnen ons kindcentrum vinden wij het belangrijk om oog en aandacht te hebben voor de veiligheid 

van ieder kind. Indien nodig worden risicosignalen die kunnen duiden op huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling door de pedagogisch medewerkers gesignaleerd, gedocumenteerd en met 
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ouders besproken. Hiertoe werken wij met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, die 

speciaal voor de kinderopvang is ontwikkeld. De meldcode is opgenomen in het veiligheidsplan, in te 

zien in de groep en bij de directie. 

 

 

 

Het kind ontwikkelt persoonlijke competentie  

  

Hiermee wordt bedoeld dat het kind bij ons de kans krijgt om vaardigheden te leren en 

persoonskenmerken te ontwikkelen zoals zelfstandigheid, zelfvertrouwen en creativiteit. Hierdoor 

leert het kind bij ons allerhande problemen flexibel op te lossen en zich aan te passen aan een 

veranderende omgeving.   

  

Inzet van ruimte en materiaal 

Onze pedagogisch medewerkers stimuleren alle kinderen om zoveel mogelijk ervaringen op te doen. 

Zij bieden de kinderen uitdagende spelmaterialen en activiteiten aan en vragen hen ook wat zij zelf 

willen doen en leuk vinden. Hierbij kijken en luisteren de pedagogisch medewerkers goed naar het 
kind om te zien waar het aan toe is. Zij helpen de kinderen gedurende de dag door complimentjes te 

geven, geduld te hebben en af en toe een spreekwoordelijk duwtje in de rug te geven. De kinderen 

worden gestimuleerd om nieuwe dingen eerst zelf te proberen; zo kunnen kinderen ontdekken wat 
voor hen misschien ‘onbereikbaar’ lijkt.   

De binnenruimte van de peuteropvang is ingericht in hoeken, zoals de bouwhoek en de poppenhoek. 

Door het gebruik van hoeken kan een kind andere kinderen opzoeken in het spel of zich juist 

terugtrekken om geconcentreerd alleen te spelen. Door de hoeken uitdagend in te richten krijgen 

kinderen de kans om hun eigen interesses te volgen.  

 

De wereld buiten ons kindcentrum is vele malen groter en onbekender dan de wereld binnen ons 
kindcentrum. Die buitenwereld is één grote ontdekkingsreis! 

Wij vinden dat die gedoseerd naar binnen moet worden gehaald. Zo kan het kind de wereld 

daarbuiten stapsgewijs verkennen en zichzelf ontplooien. Wij gaan bijvoorbeeld met de kinderen 
naar de bibliotheek om boeken te halen. Als we koekjes willen bakken, wandelen we met de 

kinderen naar de winkel om de boodschappen hiervoor te doen. Moet een kind naar het ziekenhuis? 

Dan halen we een boekje uit de kast over een bezoek aan het ziekenhuis en lezen hier gezamenlijk 

uit. Allemaal activiteiten die bijdragen aan een optimale persoonlijke ontplooiing.  

  

Buiten spelen vinden wij ook belangrijk. Buiten leert het kind op een nieuwe manier omgaan met 

risico’s en grenzen en respectvol omgaan met de natuur. Daarnaast kan het kind zich buiten creatief, 
motorisch, sensorisch en sociaal ontwikkelen. Kinderen vinden het bijvoorbeeld heerlijk om door de 

regen te stappen en met zand te spelen. Binnen veilige grenzen kunnen de kinderen bij ons ook 

buiten volop ontdekken, de zintuigen prikkelen en fantasie ontwikkelen.  

De peutergroep heeft zijn eigen buitenspeelgoed, maar kan, als het wenselijk is voor de ontwikkeling, 

ook gebruik maken van buitenspeelgoed van de kleuters (indien gecertificeerd voor de 

peuterleeftijd). Soms wordt er onder toezicht een korte tijd samen buiten gespeeld met een 

kleutergroep. We merken dat dit de sociale competentie van de peuters op een positieve manier 

beïnvloed. De interactie is fijn om te zien! Dit alles gebeurt natuurlijk onder toezicht van de 

pedagogisch medewerkers. 

Het buiten en binnenspeelgoed is gedifferentieerd in te zetten, komt tegemoet aan de 

leeftijdsverschillen en prikkelt de brede ontwikkeling. 
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De zintuigen  

Door te zien, horen, voelen, tasten, ruiken en proeven ontdekt en ervaart een peuter of kleuter de 

mensen en dingen om zich heen. Een peuter wordt regelmatig verbaal en non-verbaal aangemoedigd 

om iets goed te bekijken, te voelen of ergens naar te luisteren.  

  

Grove en fijne motoriek  

Tussen nul en vier jaar ontwikkelt een kind veel van zijn grove en fijne motorische vaardigheden.  

De grove motoriek stimuleren wij onder andere door kinderen te laten rennen, rollen en kruipen. 

Fijne motoriek wordt gestimuleerd door bijvoorbeeld met de kinderen te knippen, plakken en 
kleuren.  

Belangrijk voor het leren praten is de mondmotoriek. Deze stimuleren de pedagogisch medewerkers 

onder andere door gekke gezichten te trekken en verschillende geluiden met de mond te maken. De 

medewerkers nemen deel aan de tweejaarlijkse scholing logopedie en fysiotherapie (Langedijk-

breed), om haperingen in de ontwikkeling vroeg te kunnen signaleren. 

  

Cognitie  

Cognitieve ontwikkeling is de ontwikkeling van het verstandelijke vermogen, zoals geheugen, 
aandacht en taal- en rekenontwikkeling. De cognitieve ontwikkeling wordt op allerlei manieren 

gestimuleerd door de pedagogisch medewerkers. Bijvoorbeeld door te praten over dagelijkse 

situaties en gebeurtenissen, door rituelen uit te leggen en door spelletjes te doen. Activiteiten die 
georganiseerd worden om de cognitieve ontwikkeling te stimuleren zijn bijvoorbeeld het oefenen 

met kleuren, tellen, benoemen van dieren, dagen van de week etc. 

Daarnaast is voldoende beweging van groot belang voor de ontwikkeling van de cognitie. Door 

voldoende beweging worden de hersenen geprikkeld. Dit heeft onder andere een positief effect op 

het geheugen en de leerprestaties van het kind. De pedagogisch medewerkers zijn zich bewust van 

deze positieve effecten van bewegen en stimuleren alle kinderen om op een ontspannende manier 

voldoende te bewegen.  

  

Fantasie en werkelijkheid  

Kinderen leren het verschil tussen fantasie en werkelijkheid. Kinderen denken nog niet in logische 
verbanden. Dit zij leren aan de hand van ervaringen. Al kijkend, voelend, proevend en tastend laten 

wij ze ervaren dat dingen verschillend zijn. Met behulp van spel en spelmaterialen stimuleren de 

pedagogisch medewerkers de ontwikkeling van het denken en het onderscheid tussen fantasie en 

werkelijkheid.   

  

Creativiteit  

Wij vinden het belangrijk dat het kind bij ons leert om zich op verschillende manieren creatief te 

uiten. Het kind kan zo emoties verwerken, energie kwijtraken en plezier hebben. Onze pedagogisch 

medewerkers stimuleren creatieve uitingen. Zo zijn knutselen en bijvoorbeeld koekjes bakken 

terugkerende activiteiten binnen de opvanggroepen. 

 

Lichaamsbesef en seksualiteit  

Vanaf een paar maanden oud wordt een kind zich al bewust van het eigen lichaam. Het begint met 

het ontdekken van de handjes en de voetjes en wat je ermee kunt doen. Later komen ook andere 

lichaamsdelen aan bod. De verkenning van het eigen lichaam is natuurlijk heel onschuldig maar het is 
wel belangrijk hoe we hiermee omgaan. De (seksuele) ontwikkeling bij kinderen kent verschillende 

fasen. In de peuterleeftijd ontdekken kinderen het verschil tussen jongens en meisjes. Wij leren 

kinderen dan dat het eigen lichaam privéterrein is en dat anderen dat moeten respecteren.   
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Als kinderen nieuwsgierig worden naar hun lichaam of dat van anderen wordt daar normaal mee om 

gegaan. Als kinderen de verschillen tussen jongens en meisjes gaan opmerken, bijvoorbeeld tijdens 

een toiletbezoek, worden deze verschillen benoemd door de pedagogisch medewerker. Op de 
groepen zijn de kinderen vrij in hun spel.   

Tenslotte wordt ieder kind bij ons met respect behandeld en serieus genomen. Ook leren we het kind 

respect te hebben voor anderen, ongeacht geslacht, leeftijd, religie of (culturele) achtergrond. Ieder 
kind wordt gezien en krijgt de kans om zijn persoonlijke competenties optimaal te ontwikkelen.  

  

Kinderen met speciale zorgbehoefte  

Ook kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand zijn 

welkom bij ons op Het Mozaïek. Hierbij is het uitgangspunt dat de ontwikkeling en de veiligheid van 
het desbetreffende kind, de andere kinderen en de medewerkers gewaarborgd moet blijven. We 

werken nauw samen met het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin), het Samenwerkingsverband en 

andere externe partijen om ieder kind de zorg te bieden die het nodig heeft om zich zo goed mogelijk 
te ontwikkelen. 

 

Ingrijpende gebeurtenissen  

Sommige gebeurtenissen kunnen een grote impact hebben op kinderen. Hierbij kan gedacht worden 

aan gebeurtenissen zoals een echtscheiding, sterfgeval, ziekte, verhuizing, ongeluk of trauma, maar 

ook een blijde gebeurtenis als de geboorte van een broertje of zusje. Ieder kind reageert hier op een 

andere manier op. Dit kan liggen aan de ontwikkelingsfase waarin een kind zich bevindt. Bij sommige 
kinderen heeft een ingrijpende gebeurtenis effect op het gedrag of zelfs op de ontwikkeling.   

Het is van belang dat er op een liefdevolle manier op het kind wordt gereageerd en goede 

begeleiding wordt ingezet. De kinderen worden goed geobserveerd tijdens of na een ingrijpende 
gebeurtenis en is er extra aandacht voor het kind. Het is belangrijk om een stabiele situatie voor het 

kind te creëren. Hierbij is een nauw contact met de ouders van groot belang. Daarnaast wordt 

ingegaan op de behoefte van het kind. Het is van belang dat het kind zoveel mogelijk “op een 

normale” manier meedraait in de groep. Kinderen verwerken hun belevenissen en ervaringen door 

spel. Als een kind er behoefte aan heeft wordt het getroost of wordt ermee gepraat. Hierbij kan 

gebruik worden gemaakt van materiaal zoals puzzels of boekjes die de gebeurtenis kunnen 
beschrijven. Hierbij wordt gestimuleerd dat het kind zijn gevoelens en emoties uit en benoemt wat 

hij ervaart.   

Als er daadwerkelijk sprake is van blijvende gedragsveranderingen of veranderingen in de 
ontwikkeling van het kind wordt in overleg met de ouders, externe hulp ingeschakeld.  

 

Het kind ontwikkelt sociale competentie  

 

Het aanleren van sociaal gedrag is voor alle kinderen essentieel om zich staande te houden in de 
samenleving. Kinderen leren bij ons om met anderen samen te spelen en samen te werken, relaties 

aan te gaan en vriendschappen te sluiten. Een voorwaarde hiervoor is dat het kind leert om zich te 

verplaatsen in een ander.   

Binnen het kindcentrum hebben wij een pestprotocol. Hierin staan verschillende zaken beschreven, 
zoals onze gedragscode, de meldcode, de vertrouwenspersoon e.d. 

Het pestprotocol is in te zien bij de directie.  

 

 Ons kindcentrum met de aanwezigheid van de diverse groepen, bevordert de ontwikkeling van 

sociale competenties, onder andere omdat kinderen binnen de groepen samen kunnen werken, zich 

leren verplaatsen in de ander en samen oplossingen zoeken voor problemen.  

We stimuleren de kinderen om elkaar te laten helpen en troosten als dat nodig is. Als een kind hulp 

nodig heeft bij het aantrekken van de jas, vragen wij een ander kind om hierbij te helpen. Vraagt een 
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kind om aandacht van een pedagogisch medewerker, terwijl zij nog met een ander kind bezig is? Dan 

legt zij uit dat ze nu nog even bezig is, maar daarna wel tijd heeft. Kinderen leren zo rekening te 

houden met elkaar.  

Kinderen ontwikkelen hun sociale competentie ook door in de groep te praten over individueel of 

gezamenlijk meegemaakte gebeurtenissen. Zo leren zij van elkaar, delen ervaringen en hebben 

plezier met elkaar.  

Tenslotte praten de pedagogisch medewerkers met de kinderen over eigen gevoelens en die van 

anderen. Zo wordt het vermogen van kinderen om zich in anderen te verplaatsen groter en leren ze 

om eigen gevoelens te benoemen en te uiten. Kleine kinderen zijn erg lichaamsgericht. Lichaamstaal 

is het belangrijkste communicatiemiddel, zeker zolang ze nog moeilijk praten. Pedagogisch 
medewerkers zijn hier alert op en zullen de taal van ieder kind proberen te begrijpen. 

 

De pedagogisch medewerkers organiseren groepsactiviteiten en dragen daarbij zorg voor onderling 

contact tussen kinderen, zodat zij van elkaar kunnen leren. Het individuele kind wordt hierbij niet uit 
het oog verloren. Ieder kind krijgt de aandacht die het verdient. Ook weet een pedagogisch 

medewerker met regelmaat tijd te vinden om met één of twee kinderen apart een spelletje te doen, 
het voor te lezen e.d. Ook deze individuele aandacht bevordert de sociale competentie.  Om aan een 

optimale ontwikkeling bij te dragen, is onze inrichting gericht op kinderen. Zo staat het speelgoed op 

oog- en reikhoogte van het kind, zodat zij het zelf kunnen pakken.   

Rituelen  

Rituelen dragen bij aan de sociale veiligheid, sociale competentie en het saamhorigheidsgevoel. 

Daarom is het voor ons belangrijk dat we structuur hebben in de rituelen. Bij peuters is dit zichtbaar 

in het dagrooster, de wijze waarop er verjaardag wordt gevierd, het begin van de dag, het opruimen, 

hygiëne maatregelen, liedjes voor eten/drinken, liedjes in de kring, feestdagen etc.  

 

 

 Het kind maakt zich normen en waarden eigen  

 

Een kind krijgt bij ons de kans om zich waarden en normen eigen te maken. Dit stelt hem in staat 
goed te functioneren in de directe omgeving en in de maatschappij. Een kind kan  

bij ons leren wat wel en niet mag en hoe hij zichzelf moet gedragen. Wij willen graag dat kinderen bij 

ons opgroeien tot mensen die wat voor elkaar over hebben, die trouw zijn aan elkaar en aan een 
gegeven woord.   

De bron voor deze waarden en normen is voor ons de identiteit van ons kindcentrum. 

Vanuit deze positief geladen waarden en normen proberen wij de kinderen klaar te stomen voor de 

maatschappij. Hierbij respecteren wij de individuele ontplooiing van het kind.  

  

De pedagogisch medewerkers spelen een belangrijke voorbeeldrol in zichtbaar maken van onze 

normen en waarden. Zij zijn zich bewust van deze rol. Bij de peuters zit dit vooral in de omgang met 

hen en met andere pedagogisch medewerkers onderling. Bij de wat oudere kinderen leggen zij ook 
uit waarom zij iets doen en wat de gevolgen daarvan zijn. Ook praten ze met hen over het nieuws, 

over de dingen die in de samenleving gebeuren en bijvoorbeeld over pesten. Zo leren alle kinderen 

hoe we met elkaar om gaan en wat wel en niet geaccepteerd gedrag is.  

  

Tussen spelende kinderen ontstaan soms conflicten die aanleiding kunnen geven tot ruzie. Dit hoort 

erbij. Kinderen leren hiervan hoe ze om kunnen gaan met belangen en wensen van andere kinderen. 

Wij geven kinderen de kans om onder ons toeziend oog het conflict onderling op te lossen, op een 
manier waar beide kinderen tevreden mee zijn. Een kind leert zo dat een verschil van mening niet erg 

is en dat een ruzie kan worden opgelost door met elkaar in gesprek te gaan. Ruzie en conflicten zien 

wij als natuurlijke middelen om de socialisatie van kinderen te bevorderen.  
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Culturele vorming 

In de toekomst wordt het zogenoemde cultuuronderwijs in ons kindcentrum verder uitgewerkt, 

waarbij we een breed aanbod voor de kinderen willen realiseren. Activiteiten als toneelspelen, 
muziek en kunst dragen bij aan persoonsvorming van kinderen. Om dit op een juiste manier aan te 

bieden wordt in 2020 een activiteitenprogramma ontwikkeld, de hiervoor bestemde 
scholingsbehoeften van de pedagogisch medewerkers onderzocht of de samenwerking met externe 

partijen aangegaan.    

 

Kinderparticipatie 

Kinderparticipatie is het serieus nemen van een mening, van de wensen en van de inbreng van ieder 
kind. Kinderparticipatie werkt positief op het zelfvertrouwen van kinderen en draagt bij aan de 

ontwikkeling. Tevens worden ook de communicatieve vaardigheden gestimuleerd. Kinderparticipatie 

begint bij de volwassene door eigen belangen en doelen los te laten. Hierdoor sta je meer open om 
te luisteren naar het kind. Binnen ons kindcentrum hebben kinderen inspraak. Dit is onder andere 

zichtbaar en merkbaar door de leerlingenraad. Ook binnen de kinderopvang hebben kinderen 

inspraak. Kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar kunnen steeds beter zelf activiteiten plannen 

en overzien. Ook krijgen de kinderen steeds beter inzicht in de rol die ze hebben in een activiteit. We 

maken gebruik van vele mogelijkheden om kinderen onder de vier al te betrekken bij beslissingen. Zo 
luistert de pedagogisch medewerker naar de kinderen wat ze vertellen, laat zij ze meebeslissen over 

activiteiten en kunnen de kinderen helpen bij aanschaf van nieuw materiaal. Een andere manier van 

participeren die we hanteren is het uitdagen van de kinderen om met elkaar in contact te komen. Zo 
zal een pedagogisch medewerker ingaan op een gebeurtenis en daar andere kinderen bij betrekken. 

Op deze manier gaan de kinderen hun mening geven over het onderwerp. 
Kinderparticipatie gaat ook over samen verantwoordelijk zijn. Bijvoorbeeld door de pedagogisch 

medewerker te helpen met onder andere de tafel dekken, opruimen en het uitdelen van de koekjes. 

Alle kinderen komen wel eens aan de beurt voor dit soort activiteiten, waardoor ieder kind zich 
gezien. 

 

Naast een vast dagritme draagt ook duidelijkheid over regels en afspraken binnen ons kindcentrum 

een belangrijke rol bij het creëren van een vrolijke en positieve groepssfeer. De groepsregels worden 
regelmatig benoemd en kinderen denken actief mee over wat afgesproken wordt. Hierdoor weten 

kinderen binnen welke grenzen zij kunnen ontdekken en hoe zij zich sociaal naar anderen horen te 

gedragen. De regels gelden zowel voor onderwijs als voor opvang, hangen zichtbaar in de 
onderwijsgroepen, zijn via de kindcentrumgids gecommuniceerd naar ouders en zijn onderdeel van 

het pestprotocol.  
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Groepsregels jongste kinderen  

 

 

 

    Even praten na een ruzie is fijn, dan kunnen we  

    weer vriendjes zijn 

 

 

 

 

 

  

Ik houd mijn mond als er niets aardigs uitkomt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Als iemand zegt STOP dan houd je op! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft je vriendje soms verdriet, help hem dan als je het ziet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeg geen  NEE maar: speel je ook met ons mee 
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Regels die gelden in alle groepen: 

 

 

1. We noemen elkaar bij de voornaam en gebruiken geen scheldwoorden. 

2. Uitlachen, roddelen en dingen afpakken of kinderen buitensluiten vinden we niet goed.      

3. Doe niets bij een ander kind wat je zelf ook niet prettig zou vinden. 

4. Kom niet aan een ander kind als de ander dat niet wil. 

5. Je blijft van de spullen van een ander af. 

6. Je beoordeelt niemand op het uiterlijk, je wilt zelf ook niet zo beoordeeld worden. 

7. Opzettelijk iemand pijn doen, opwachten buiten school, achterna zitten om te pesten is beslist 

niet toegestaan. 

8. Als je kwaad bent, ga je niet slaan, schoppen, krabben…je komt niet aan een ander. Probeer eerst 
samen te praten. Ga anders naar de juf of meester. 

9. Probeer ook zelf een ruzie met praten op te lossen. Na het uitpraten kunnen we ook weer 

vergeven en vergeten. 

10.Vertel aan de juf of meester als er iets gebeurt wat je niet prettig of gevaarlijk vindt. (Dit is geen  

      Klikken 

11.Vertel aan de juf of meester wanneer je zelf of iemand anders wordt gepest. 

12.Word je gepest, praat er thuis ook over. Je moet het niet geheim houden. 

13.Blijft de pester doorgaan, dan vertel je het wéér aan de meester of juf. Kinderen die pesten,    

     zitten zelf in de nesten! 

14.Nieuwe kinderen willen we goed ontvangen en opvangen. Zij zijn welkom op onze school. 
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4. Ouderbetrokkenheid 
 

Ouders vertrouwen hun kind toe aan de peuteropvang. Wij  vinden het belangrijk dat ouders 

correct en volledig geïnformeerd worden.  

Het is de verantwoordelijkheid van de pedagogisch medewerkers om ouders op de hoogte te 

houden hoe het kind zich ontwikkelt bij ons en hoe wij werken om de ontwikkeling van het kind te 

stimuleren.   

Het is belangrijk dat de communicatie tussen ouders en pedagogisch medewerkers effectief 

verloopt. Binnen ons kindcentrum streven wij ernaar een zo optimaal mogelijke relatie op te 

bouwen met elke ouder. Een open houding, uitspreken van verwachtingen en respect zijn hierbij 
sleutelwoorden.   

Wij verwachten van ouders dat ze open zijn over de ontwikkeling van hun kind en de thuissituatie 

zodat we zo goed mogelijk kunnen samenwerken en in kunnen spelen op wat belangrijk is voor het 

kind.   

  

Meeleven   

Hieronder verstaan we de interesse van ouders in de ontwikkeling en de belevenissen van het kind 

en de wederzijdse informatie- uitwisseling tussen pedagogisch medewerkers en ouders. Activiteiten 
die hierbij passen zijn; een projectafsluiting, ouderbijeenkomsten (kindcentrumbreed), de 

contacten bij halen en brengen en de individuele gesprekken etc.   

  

Ouderparticipatie  

We spreken van ouderparticipatie als ouders actief deel willen nemen aan de activiteiten binnen de 

opvang.   

   

Meedoen  

Er zijn ook ouders die het leuk en zinvol vinden om iets te doen voor of met het kind en de groep. 

Zij willen graag meehelpen met activiteiten, hand- en spandiensten verlenen, knutselen, of mee 

gaan met uitstapjes. Wij vinden het belangrijk dat zo veel mogelijk ouders ook op deze manier bij 

de kinderopvang en de kinderen betrokken zijn.  

  

Meedenken en meebeslissen  

Hierbij gaat het om ouders die een adviserende inbreng hebben in de ontwikkelingen op het gebied 

van organisatie en beleid van de kinderopvang. Als uw kind gebruik maakt van de opvang, kunt u 

zitting nemen in de LOR (Locale Ouderraad). Een lid van de LOR is tevens vertegenwoordigd in de 
KCR, de Kindcentrumraad. De KCR (kindcentrumraad) is een overlegorgaan van ouders en 

medewerkers binnen ons kindcentrum. In de KCR is de MR, de LOR, de Oudercommissie en het 

personeel vertegenwoordigd.  
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5. Ontwikkelingsgericht werken 
 

 

Kindvolgsysteem  

Om de ontwikkeling van het kind nauwlettend te volgen en documenteren, gebruiken wij 

Startblokken. Ieder kind in de peutergroep wordt om de zes maanden geobserveerd door een 

pedagogisch medewerker. De pedagogisch medewerker observeert het kind en vult het 

kindvolgformulier in. Deze wordt bewaard in het kinddossier. Aan de hand van de observatie wordt 
bepaald waar extra aandacht aan moet worden besteed bij het kind. Daarna voert de pedagogisch 

medewerker een terugkoppelingsgesprek met de ouders van het kind. Het kan voorkomen dat een 
pedagogisch medewerker wordt gevraagd deel te nemen aan een MDO (Multi Disciplinair Overleg), 

waarin we met ouders, de medewerkers onderwijs, intern begeleider en eventuele externe 

partners, gezamenlijk de ontwikkelings- en onderwijsbehoeften van een kind bespreken.   

  

Wanneer er aan de hand van het kindvolgsysteem bijzonderheden worden ontdekt in de 

ontwikkeling van kinderen, zal dit uiteraard direct besproken worden met de ouders. Indien nodig 

zal de pedagogisch medewerker de ouders indien noodzakelijk doorverwijzen naar de CJG-coach 
die de ouders kan ondersteunen en eventueel doorverwijzen.   

 

 

 

6. Doorgaande lijn naar basisschool en BSO 
 

Warme overdracht: 

Wanneer het kind vier wordt, vindt er een overdracht plaats van het peuteropvang naar zowel de 

basisschool als eventueel de BSO. Hiervoor wordt de peuterestafette gebruikt. De digitale 
peuterestafette is een registratieformulier en wordt twee keer ingevuld op de leeftijd van drie jaar 

en twee maanden, en op de leeftijd van vier jaar. De laatste score van de peuterestafette wordt 

met de ouders besproken in een eindgesprek.   

Wanneer het kind op vier jarige leeftijd naar school gaat, gaat de peuterestafette met het kind mee 

als overdracht naar de onderwijsgroep binnen ons kindcentrum of naar een andere basisschool. De 

peuterestafette wordt ook overgedragen aan de BSO, indien een kind hier gebruik van gaat maken. 
Er vindt een “warme overdracht”. In sommige gevallen is het wenselijk om een gezamenlijk gesprek 

te voeren met de ouders, de mentor vanuit de kinderopvang en een vertegenwoordiger vanuit het 

onderwijs. Dit gebeurt sowieso met kinderen die geplaatst zijn via een SMI of VVE indicatie. 

 

Samenwerking binnen het kindcentrum 

In het kader van ‘doorgaande lijn’ zijn er afspraken gemaakt om een ononderbroken ontwikkeling 

van kinderen die van de peuteropvang naar de basisschool gaan op elkaar af te stemmen. Er is een 
maandelijks overleg tussen de peuteropvang en de onderwijsgroepen (kleuterbouwleerkrachten),  

gericht op: 

• VVE coördinatie 

• warme overdracht 

• doorgaande lijn in aanbod 

• doorgaande lijn in pedagogisch en educatief handelen 

• doorgaande lijn in ouderbeleid 

• doorgaande lijn in ontwikkeling, begeleiding en zorg 

• kwaliteitszorg 
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Omdat ieder kind binnen ons kindcentrum middels een warme overdracht van de peuteropvang 

naar de kleutergroep gaat, worden deze doorgaande lijnen op individueel gebied met elkaar 

besproken en overgedragen. Dit is één van de krachten van een kindcentrum, omdat het de 
ontwikkeling van het kind ten goede komt en de beginsituatie van de peuter in de kleutergroep op 

deze manier goed in beeld is. 

Doordat we een kindcentrum zijn, zijn de lijntjes tussen de medewerkers en de leerkrachten kort. 
Zij kunnen elkaar gemakkelijk vinden en spreken mocht er extra informatie nodig zijn. Ook doordat 

de kinderen met regelmaat samen buiten spelen (de peutergroep en een kleutergroep) is het voor 

de medewerkers goed om te zien hoe de ontwikkeling van het kind verder plaats vindt. De 
betrokkenheid van de medewerkers naar de verdere ontwikkeling van het kind nadat het de groep 

heeft verlaten of van de leerkrachten voordat het in de groep komt, is groot. We doen het sámen. 
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7. Schema van de overlegsituaties van de medewerkers 
 

 

Medewerkers met MT Eenmaal 

per 5/6 
weken 

-Delen van de beleidsstukken 

evalueren en event. bijstellen 

-thema’s 

- ruimte voor eigen inbreng 

Medewerkers met IB-

er 

Eenmaal 

per 5/6 

weken 

-alle kinderen worden kort 

doorgesproken (mits toestemming 

van ouders) 

-zorgkinderen (idem) 

-voorbereidingen MDO’s (idem) 

Medewerker met 

coach 

Eenmaal 

per 3 

maanden 

-persoonlijke ontwikkeling 

-casus 

-intervisie 

Medewerkers met 

coach, MT, 

beleidsmedewerker 

Eenmaal 

per jaar 

-VVE beleid 

-opleidingsplan VVE 

-nascholingsplan  

-andere beleidsstukken  

-welbevinden 

-driehoeks-enquête (1xper 3 jaar) 

Medewerkers met 

onderbouwcoördinator 

Eenmaal 

per 

maand 

-overdacht peuters 

-aansluiting voorschool-vroegschool 

Medewerkers met 

ouders/verzorgers VVE 

Bij start 

nieuw 

thema 

-welbevinden kind 

-ontwikkeling van het kind 

-thuisactiviteiten 

- …..(kindafhankelijk) 

Medewerkers met 

ouders/verzorgers 

zonder VVE 

Minimaal 

twee 

keer per 

jaar 

-welbevinden kind 

-ontwikkeling van het kind 

- ……..(kindafhankelijk) 

 

Bij elk overleg waarbij kinderen individueel (met naam) besproken worden, hebben ouders hier 

vooraf schriftelijk toestemming voor gegeven.  
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8. Praktische informatie 
Inschrijving voor kindcentrum het Mozaiek  
De kinderen die als peuter op 2-jarige leeftijd bij ons starten, stromen veelal door naar onze 
basisschool. Voor deze doorstroming is een inschrijving nodig voor de peuteropvang én voor de 
basisschool. 
 
Mogelijkheden voor opvang gedurende extra dagdelen of ruilen: 

Het is voor ouders/verzorgers mogelijk om meer dagdelen extra opvang af te nemen of een dag te 

ruilen, mits hiervoor ruimte op de groep is. Dit doet men door twee weken voorafgaande aan het 
extra dagdeel, een mail te sturen naar opvang.mozaiek@tabijn.nl. 

Men ontvangt dan binnen twee werkdagen bericht of er plek is in de groep op de aangegeven datum 

en (indien mogelijk) de bevestiging. De pedagogische medewerkers nemen de pedagogisch kwaliteit 
van de groep in overweging bij het beoordelen van een verzoek tot extra opvang of ruilen. Ziekte 

dagen kunnen niet geruild of ingehaald worden. 

 

Sluitingsdagen: 

Het kindcentrum is in zijn geheel gesloten: 

- Weekenden 

- Middelste twee weken van de zomervakantie (voorlopig) 

- Twee studiedagen per schooljaar (wordt voor de zomervakantie bekend gemaakt) 

- De christelijke feestdagen: 1ste en 2de kerstdag, 1ste en 2de paasdag, 1ste en 2de Pinksterdag, Goede 

Vrijdag, Hemelvaartsdag inclusief de vrijdag na Hemelvaartsdag 
- Koningsdag (27 april), Bevrijdingsdag (5 mei) 

 

Suggesties en klachten 

Tabijn heeft een regeling suggesties en klachten. U vindt deze op de website van Tabijn. Door het 

beschrijven van uw opmerking en/ of mogelijke klacht, geeft u ons tevens de mogelijkheid de 

kwaliteit van onze opvang te verbeteren. 

 

Veiligheidsprotocollen 

Tabijn werkt met diverse protocollen om de veiligheid te waarborgen; de gedragscode, de meldcode 

huiselijk geweld en kindermishandeling, protocol medicijnverstrekking en het beleid bij agressie en 

geweld bijvoorbeeld. Daarnaast is er een beleidsplan veiligheid en gezondheid. U kunt deze 

documenten bij de directie opvragen. 

Verlaten basisgroep/locatie 
Regelmatig worden er kleine uitstapjes gemaakt met de kinderen, zoals naar een speelveld. U wordt 
verondersteld akkoord te gaan met de activiteiten die op loopafstand van het kindercentrum 
plaatsvinden. Bij uitstapjes waarbij vervoer nodig is, wordt vooraf schriftelijk toestemming en/of 
medewerking gevraagd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:opvang.mozaiek@tabijn.nl
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Inleiding 
 
Naast spelen en ontmoeten wordt binnen de peuteropvang van ons  
Christelijk Kindcentrum Het Mozaïek, expliciet aandacht besteed aan de ontwikkeling van de peuters 
en het signaleren van eventuele ontwikkelingsachterstanden.  
De peuteropvang heeft vanuit het ambitieniveau voorschool waarbij alle medewerkers VVE-
gecertificeerd zijn, de taak ontwikkelingsachterstanden te signaleren en begeleiding te bieden om 
deze achterstanden te bestrijden. Door inzet van het programma Startblokken voor Voor- en 
Vroegschoolse Educatie(VVE) bieden we risicokinderen een betere startpositie op de basisschool. 
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1. Onze visie op VVE 
 
Het uitgangspunt van de VVE binnen ons kindcentrum is het voorkomen van 
ontwikkelingsachterstanden bij een kind. Een kind met een VVE indicatie heeft immers niet per 
definitie een achterstand. De medewerkers hebben een partnerschap met ouders. Het hoofddoel is 
dat alle kinderen met een VVE indicatie een goede basis meekrijgen voor de basisschool en hun 
verdere schoolloopbaan, en het voorkomen van risico’s op m.n. taal(spraak)achterstanden bij de 
kinderen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
 
Wat wij belangrijk vinden, vanuit onze visie op VVE: 

• Ouders en kinderen voelen zich welkom en veilig binnen ons kindcentrum. 

• Medewerkers en management zorgen ervoor dat ouders op de hoogte zijn van de 
activiteiten van de kinderen op de peutergroep. Deelname aan uitstapjes en de spelinloop 
wordt zeer op prijs gesteld. 

• De medewerkers kunnen goed samenwerken en zijn eensgezind over het betrekken van 
ouders bij VVE. Goed contact en afstemming van de verschillende culturen (indien van 
toepassing) stimuleert de ontwikkeling van kinderen. 

• Binnen onze peutergroep zijn de medewerkers bezig met het de kinderen de wereld te laten 
ontdekken door middel van gerichte thema’s, zowel in groepsverband als in individuele 
aandacht. 

• Medewerkers kunnen ouders niet verplichten thuis actief bezig te zijn met hun kinderen, 
maar ze benadrukken tijdens de spelinloop wel het beláng van het stimuleren van de taal-, 
lees- en denkontwikkeling door de ouders. 

• De grondhouding bij onze medewerkers is erg belangrijk: ze zijn erop gericht dat het 
welbevinden van de kinderen goed is en dat de kinderen goede prestaties leveren. De dag 
begint met spelinloop. Kinderen komen met hun ouders de groep binnen. Als de ouders weg 
zijn kunnen kinderen vrij spelen. Ze mogen zelf een spelletje kiezen. Hierna werken de 
kinderen samen met de medewerkers aan een thema in een gezamenlijke les. Iedere drie tot 
vier weken verandert het thema. Er wordt gebruik gemaakt van een themaboek 
(bijvoorbeeld jaargetijden) met activiteiten. Hierna volgt een afsluiting. Afhankelijk van het 
thema kan het een gezamenlijke afsluiting zijn met de onderwijsgroepen  1 en 2 van ons 
kindcentrum.  

• Er heerst een gemoedelijke sfeer in ons kindcentrum, zo ook in de peutergroep. De 
medewerkers spreken iedere ouder individueel aan bij binnenkomst en informeren naar het 
welbevinden van het kind en eventuele belangrijke informatie. 

• Het volgen van kinderen is een manier om kinderen goed te leren kennen en om hun 
behoeften en interesses te ontdekken. Het is eveneens de taak van de pedagogisch 
medewerker om zorgwekkende opgroei- en opvoedsituaties te signaleren. 
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2. Wat is Voorschoolse Educatie 
 
De peuteropvang van Het Mozaïek gebruikt het landelijk erkende VVE programma Startblokken. 
Dit VVE programma besteedt aandacht aan verschillende ontwikkelingsdomeinen: 

• Ontluikende geletterdheid, taalontwikkeling en tweetaligheid. 

• Ontluikende gecijferdheid. 

• Motorische ontwikkeling. 

• Sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 
Het VVE-programma voldoet aan de volgende kenmerken: 

• Er is een duidelijk uitgewerkte methodiek. 

• Het programma besteedt veel aandacht aan taalverwerving. 

• Het programma is flexibel: het kan bijvoorbeeld worden aangepast aan de doelgroep of aan 
de situatie in de peuteropvang. 

• Er zijn speciale activiteiten voor ouders, zodat zij betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun 
kind. 

• Er zijn voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten voldoende mogelijkheden om goed 
met het programma te leren werken (bijvoorbeeld door trainingen of begeleiding). 
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3. Het VVE-programma in het kort 
 
De peuteropvang werkt met thema’s en het Voorschoolse Educatie (VVE) programma Startblokken.  
Startblokken is bedoeld voor de dag- en peuteropvang en sluit aan op Basisontwikkeling voor de 
groepen 1-4 van de basisschool. Het programma heeft een ontwikkelingsgerichte aanpak: zij sluit aan 
bij de mogelijkheden van het kind en stimuleren het kind tevens om een stap verder te zetten. De 
programma's leveren bouwstenen voor een individueel pedagogisch activiteitenplan. 
 
Werken met een doelgerichte planning 
De peuteropvang hanteert een jaarrooster waarop aangegeven is welke VVE thema’s in het jaar aan 
bod komen. Per thema staat het VVE activiteitenaanbod in een maandplanning. Bij alle thema’s is 
aandacht voor de brede ontwikkeling van de kinderen.  
De kinderen worden gevolgd en gestimuleerd in sociale vaardigheden, de motorische, creatieve en 
cognitieve ontwikkeling. De maandplanning dient 
als leidraad voor het activiteitenaanbod; het kan waar nodig bijgesteld worden als blijkt dat een 
activiteit meer of minder aandacht nodig heeft.  
De planningen worden per thema geëvalueerd en waar nodig bijgesteld voor de toekomst. De 
activiteiten worden zo samengesteld, dat er een minimum van 16 uur aan VVE activiteiten per week 
voorkomt in de planning (per 01-08-2020). 
 
Het activiteitenaanbod gericht op taalontwikkeling 
Het activiteitenaanbod is gevarieerd en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. De 
taalontwikkeling en taalstimulering staat bij ieder thema centraal. 
Tijdens het vrij spelen stimuleren de pedagogisch medewerkers de taalontwikkeling door samen met 
de kinderen te spelen en tijdens dit samenspel het handelen te benoemen, waardoor kinderen 
nieuwe woorden leren en inzicht krijgen in de zinsbouw.  
Daarnaast wordt veel voorgelezen en gezongen, is aandacht voor versjes en stimuleren zij kinderen 
om in de kring iets te vertellen. 
 
De speelhoeken zijn uitdagend ingericht: voorwerpen in de speelhoeken en de overige ruimte 
worden benoemd en zijn van dien aard dat ze o.a. de taalontwikkeling stimuleren. Ook vormt taal de 
rode draad bij alle overige momenten zoals samen eten, buiten spelen, knutselen e.d. 
 
Het aanbod klimt op in moeilijkheidsgraad en wordt gedifferentieerd.  
Per thema wordt eenvoudig gestart, waarna gedurende het thema een opbouw in 
moeilijkheidsgraad volgt.  
Het aanbod verschilt eventueel per leeftijdscategorie (jonge of oudere peuter) en wordt 
gedifferentieerd naar ontwikkelingsniveau. De pedagogisch 
medewerker benadert de kinderen op een bij het ontwikkelingsniveau van het kind passende wijze.  
Kinderen die achter blijven in hun ontwikkeling worden in kleine groepjes of individueel gestimuleerd 
in de ontwikkeling, passend binnen het programma waarmee de peuteropvang werkt. 
 
De stimulering van de taalontwikkeling neemt een belangrijke plaats in binnen de peuteropvang. Het 
lokaal is taal-stimulerend ingericht; zo kan er gebruik worden gemaakt van vertelplaten/ 
woordkaarten en een verteltafel (afhankelijk van het thema).  
 
Voorlezen behoort tot het dagelijkse ritueel; in de grote groep, in kleinere groepjes of individueel. 
Ook kringgesprekjes zijn een vast onderdeel van het dagelijkse programma. Peuters zijn trots 
wanneer ze in de kring iets mogen vertellen: bijvoorbeeld over gebeurtenissen in het weekend. 
Het geeft ze het gevoel serieus genomen te worden; ‘ik hoor erbij’!  
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De pedagogisch medewerker speelt tijdens het dagdeel ook in de overige tijd samen met de kinderen 
en gebruikt in het gezamenlijk spel veel taal. 
Een voorbeeld is het samen een blokkentoren bouwen: alle kleuren van de blokken worden 
benoemd, we bekijken hoe de toren nog hoger wordt, we helpen elkaar met het stapelen. Het kind 
leert niet alleen samenwerken, maar ook de begrippen hoog-laag, groot-kleinen de kleuren. 
 
Responsief (taal)gedrag pedagogisch medewerkers 
Allereerst is de pedagogisch medewerker sensitief: ze is gevoelig voor de signalen die de peuter 
uitzendt.  
De pedagogisch medewerker probeert aan te voelen en te begrijpen wat de peuter wil, doet of 
bedoelt. Daarnaast is ze responsief: ze reageert positief op de signalen van de peuter. 
De pedagogisch medewerker reageert op het niveau van het kind – non-verbaal of verbaal – als een 
kind aandacht vraagt en laat hiermee haar beschikbaarheid zien.  
De pedagogisch medewerker heeft een luisterende houding, gaat in op wat een kind te vertellen 
heeft, of het initiatief dat het kind neemt. Ze toont interesse in de belevingswereld van het kind en 
benadert het kind op kindhoogte. 
De peuter voelt zich hierdoor gewaardeerd, begrepen en serieus genomen. 
 
Afstemming op niveauverschillen tussen kinderen 
Bij de themaplanning wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingsbehoefte en het 
ontwikkelingsniveau van de kinderen. De pedagogisch medewerker daagt de kinderen uit om iedere 
keer een stapje verder te komen in de ontwikkeling.  
Deze stapjes worden gerapporteerd in het observatie-instrument. 
De themaplanning omschrijft activiteiten voor de kleine en de grote groep. Voor kinderen die extra 
zorg nodig hebben, dus sowieso voor de kinderen met een VVE indicatie, wordt via individuele 
handelingsplannen een plan van aanpak omschreven en uitgevoerd. 
 
Inrichting  
De groepsruimte is ingedeeld in een aantal duidelijke hoeken: de huishoek (met een ‘echt’ huisje!), 
de leesbank, de puzzel/spelletjes/eettafel, de themahoek en de auto/bouwhoek met speelkleed.  
In de verschillende hoeken is veel materiaal te vinden om de kinderen zoveel mogelijk ervaringen op 
te laten doen. Verder wordt er ook regelmatig “echt” materiaal gebruikt, wat met name in “het huis” 
goed zichtbaar is. Pannetjes, servies, strijkplank, lege verpakkingen, poppen, kleren, enz. Door de dag 
heen worden de kinderen geobserveerd door de pm-ers. Aan de hand van deze observaties wordt de 
ontwikkeling van de peuters bijgehouden. Daarnaast wordt gekeken op welk gebied een peuter extra 
stimulering kan gebruiken. Bovendien wordt aan de hand van deze observaties gekeken waar de 
interesses van de peuters liggen, zodat middels activiteiten in de kleine kring en in het aanbod in de 
hoeken, hieraan tegemoetgekomen wordt. Iedere peuter heeft een mentor die verantwoordelijk is 
voor zijn observaties en registraties. Peuters die wat meer aandacht nodig hebben i.v.m. met een 
evt. achterstand of een voorsprong op een ontwikkelingsgebied, worden goed gevolgd en krijgen 
aangepast aanbod. Taalarme kinderen nemen bijvoorbeeld het best nieuwe dingen op als het vaak 
wordt herhaald en verlegen, teruggetrokken 
kinderen worden in een klein groepje sterker en 
bouwen zo sneller zelfvertrouwen. Ook voor 
peuters met een ontwikkelingsvoorsprong 
hebben we aandacht. Zij krijgen een extra 
aanbod van materialen en opdrachtjes op hun 
ontwikkelingsniveau. Volgend schooljaar gaan 
we een pilot draaien met het aanbod vanuit de 
Kleuteruniversiteit voor de peuters met een 
ontwikkelvoorsprong. 
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4. Ouders 
 
Ouders vertrouwen hun kind toe aan de peuteropvang. Wij  vinden het belangrijk dat ouders correct 
en volledig geïnformeerd worden.  
Het beleid ten aanzien van de plaatsing, een aangenaam verblijf van de peuter, de communicatie en 
afstemming met ouders is in het pedagogisch beleidsplan omschreven.  
In dit  hoofdstuk staat beschreven wat wij naast deze activiteiten voor alle ouders en kinderen, 
specifiek bieden aan ouders in de VVE. 
De ontwikkeling van partnerschap tussen de medewerkers en de ouders werkt ons inziens met name 
als beide partijen daar prijs op stellen en er moeite voor willen doen. De vereiste instrumenten die 
wij als kindcentrum kunnen inzetten, hebben tot doel: 
• bereidheid van de medewerkers om richting ouders als partners op te treden 
en de bereidheid van ouders om te participeren te vergroten; 
• betrokkenheid van de medewerkers richting ouders te tonen en de betrokkenheid van ouders bij 
ons kindcentrum te vergroten; 
• bekwaamheid van de medewerkers als professionals te tonen en de bekwaamheid van ouders als 
opvoeders te vergroten. 
 
De volgende instrumenten worden bij ons kindcentrumbreed ingezet bij de ontwikkeling van een 
verbetercyclus voor het optimaliseren van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie: 

• checklist om te reflecteren over de visie op partnerschap en de vormgeving van partnerschap 
met ouders 

• gebruik maken van een cultuurbeïnvloedingsmodel om vast te stellen wat wij willen 
veranderen ten aanzien van de relatie met de ouders 

De verschillen tussen de feitelijke en de gewenste toestand worden onderdeel van ons 
ontwikkelingsplan en/of scholingsplan. 
 
In de praktijk blijkt dat ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie dan wel betrokkenheid van de 
medewerkers bij de thuissituatie met name kan worden gestimuleerd wanneer er zowel vanuit het 
gezichtspunt van de medewerkers als vanuit dat van de ouders activiteiten worden gedefinieerd in 
termen van ‘samen doen’, ‘samen beslissen’ en ‘participeren als burgers’, omdat deze insteek 
positieve emoties oproept bij ouders en wederzijds het vertrouwen tussen ouders en medewerkers 
vergroot. Dit implementeren we dan ook in onze communicatie en in ons gedrag binnen het 
kindcentrum. 
 
 
Stimuleren om thuis ontwikkelings-stimulerende activiteiten te doen 
Ouders worden gestimuleerd om thuis samen met de peuter VVE-activiteiten te ondernemen. Denk 
bijvoorbeeld aan het verzamelen van spulletjes voor een bepaald thema of het stimuleren van het 
voorlezen thuis, door middel van de verteltassen (gemeentebreed, via Allente, kinderopvang). 
Ouders krijgen tips over ontwikkelings-stimulerende activiteiten via de Nieuwsbrief, het ouderportaal 
binnen Social Schools en in oudergesprekken.  
 
Participatie in VVE-activiteiten in de voorschool 
Door middel van ouderbrieven en themaposters/-hoekjes worden ouders op de hoogte gebracht van 
de lopende thema’s en activiteiten binnen de peuteropvang.  
Ouders worden uitgenodigd deel te nemen aan thema-activiteiten, informatiebijeenkomsten over 
VVE, knutselactiviteiten, uitstapjes. 
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VVE Thuis 
Met regelmaat worden er voor ouders VVE Thuis-activiteiten aangeboden. VVE Thuis is een 
programma voor ouders met kinderen van 3 tot 6 jaar die deelnemen aan voor- en vroegschoolse 
educatie. De activiteiten van VVE Thuis sluiten aan bij de VVE programma bij de peuteropvang. 
Hierdoor komen woorden, begrippen en andere leerinhouden zowel bij de opvang als thuis aan de 
orde. Ouders leren hoe ze hun kind kunnen stimuleren en ondersteunen in de ontwikkeling.  
Hun betrokkenheid bij de educatie van het kind wordt vergroot. Door deze combinatie van 
ontwikkelingsstimulering tijdens de opvang en thuis, is het effect op de ontwikkeling van kinderen 
groter dan van afzonderlijke programma's. Ook op lange termijn. 
Ieder thema heeft een themaboekje met activiteiten die de ouders thuis met hun kind kunnen 
uitvoeren. Bij aanvang van elk thema is een moment waarbij de pedagogisch medewerker de 
activiteiten voor thuis overdraagt aan de ouder. Hierbij is veel aandacht voor ouder-kind interactie. 
In het midden van de duur van de thema worden de activiteiten geëvalueerd en indien nodig 
aangepast. Aan het eind van het thema volgt er een eindevaluatie. Eventuele nieuwe interventies 
worden meegenomen in een volgend handelingsplan. 
 
De thuistaal 
Tijdens het intakegesprek vraagt de pedagogisch medewerker welke taal in de thuissituatie 
gesproken wordt en dit wordt geregistreerd. Tijdens het verblijf van de peuter in de opvang wordt 
rekening gehouden met de thuistaal, maar wordt het kind gestimuleerd zich de Nederlandse taal 
eigen te maken. Ouders en kinderen worden ondersteund in het aanleren van de Nederlandse taal 
door middel van het meegeven van eenvoudige taal stimulerende spelletjes of de verteltassen met 
boekjes met veel plaatjes en materiaal. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die vaardig zijn in de 
moedertaal een 2de taal sneller en gemakkelijker leren. 
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5. Ontwikkeling, begeleiding en zorg 
 
De beginsituatie van elk kind dat de peuteropvang bezoekt wordt vastgelegd aan de hand van het 
intakeformulier. Het formulier wordt samen met de ouders ingevuld tijdens het intakegesprek. Voor 
het regelmatig en systematisch volgen van de ontwikkeling van iedere peuter gebruiken de 
pedagogisch medewerkers observatie-instrumenten en systematieken die zijn vastgelegd in het 
pedagogisch beleidsplan. Daarnaast worden voor VVE-kinderen extra momenten ingelast en een 
eigen handelingsplan en observatiedossier bijgehouden. 
 
Peutervolgsysteem 
Om in kaart te brengen hoe de cognitieve ontwikkeling van de VVE-peuter verloopt, gebruiken we de 
observatiemethode die hoort bij Startblokken en de Peuterestafette.  
Zo wordt de cognitieve ontwikkeling gevolgd en de ontwikkeling van het kind vergeleken met de 
ontwikkeling van leeftijdgenoten. Op deze wijze kan gemonitord worden of de peuter zich goed 
ontwikkelt, of dat de ontwikkeling stimulans vraagt.  
Iedere 2 maanden worden de bevindingen besproken met de intern begeleider. Als er specifieke 
kinderen worden besproken, zal er door de medewerker eerst schriftelijk toestemming worden 
gevraagd. 
 
Planmatige begeleiding 
Binnen het VVE-programma is aandacht voor de brede ontwikkelings-stimulering van de peuter in de 
grote groep, in de kleine groep en het kind afzonderlijk. In de themaplanning wordt inzichtelijk 
gemaakt hoe het programma binnen een bepaald thema wordt ingevuld, welke doelen worden 
gesteld en op welke wijze aandacht is voor de zorg en begeleiding van de kinderen. 
Van alle VVE-peuters wordt de taalontwikkeling nauwlettend in de gaten gehouden en gestimuleerd. 
De peuteropvang bieden een gevarieerd activiteitenaanbod aan, waarin aandacht besteed wordt aan 
thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het kind, taalspelletjes, voorlezen, liedjes en 
versjes, kringgesprekken.  
Op indicatie van de pedagogisch medewerkers of op verzoek van de ouders/ verzorgers krijgen, waar 
nodig en mogelijk, de peuters extra ondersteuning 
en worden ze eventueel doorverwezen naar het consultatiebureau . 
 
Begeleidingsplan 
Wanneer de resultaten van de observaties daar aanleiding toe geven, 
passen we het activiteitenaanbod aan op de ontwikkelingsbehoefte van de betreffende peuter. Als 
we in vervolgobservaties geen of onvoldoende ontwikkeling zien, maakt de pedagogisch medewerker 
dit bespreekbaar binnen het zorgoverleg met de intern-begeleider (na schriftelijke toestemming van 
ouders). Daarna stelt zij, indien nodig, samen met de collega (en eventueel de intern begeleider) een 
handelingsplan op, dat vervolgens ook met de ouders wordt besproken. 
Handelingsplannen stellen we op, voeren we uit, evalueren we en stellen we bij. Indien 
geconstateerd wordt dat benodigde of passende ondersteuning c.q. begeleiding niet door de 
pedagogisch medewerkers kan worden geboden, schakelen we externe deskundigheid in. 
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De pedagogisch medewerker van het kind blijft de 
ontwikkeling van het kind met extra zorg bijhouden en 
verleent de nodige zorg aan het kind binnen de opvang. 
De pedagogisch medewerker bespreekt de 
ontwikkelingen van het kind met de ouders en houdt 
contact met de externe zorgverleners (onder 
begeleiding van de intern begeleider). 
 
Vrijwilligers 
Binnen ons kindcentrum kunnen vrijwilligers ons team 
ondersteunen bij hun taken. Zo kunnen vrijwilligers 
bijvoorbeeld helpen bij een activiteit begeleiden, een 
uitje of de tussenschoolse opvang. Vrijwilligers die ons kindcentrum structureel ondersteunen 
hebben een Verklaring Omtrent het Gedrag en staan ingeschreven in het Personenregister 
Kinderopvang. Afhankelijk van de werkzaamheden, kan een vrijwilliger een vergoeding ontvangen. 
De begeleiding van de vrijwilliger gebeurt op groepsniveau door de pedagogisch medewerkers, onder 
toezicht van de directeur en teamleider/onderbouwcoördinator. De directeur bespreekt het 
functioneren met de vrijwilliger en legt dit schriftelijk vast. Per jaar wordt er besproken of de 
vrijwilliger kan aanblijven. Indien nodig wordt er ondersteuning van de pedagogisch coach gevraagd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


