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Voorwoord
Voor u ligt het hernieuwde pedagogisch beleidsplan van peuterspeelzaal ‟De
Piraatjes”.
Het document is geschreven onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
Met het op schrift stellen van de visie, de doelen en de pedagogische uitgangspunten
wordt kwaliteit nagestreefd. Het maakt het pedagogisch handelen voor alle
betrokkenen inzichtelijk en versterkt de professionaliteit. Het pedagogisch
beleidsplan biedt kaders die richting geven aan het concrete handelen in de
dagelijkse praktijk.
Inzichten en ideeën kunnen in de loop van de tijd veranderen. Richtlijnen zullen dan
na overleg aangepast moeten worden, wat kan leiden tot wijzigingen in het
beleidsplan.
Het pedagogisch beleidsplan biedt ouders en andere betrokkenen inzicht in hoe er
met de kinderen wordt omgegaan en waarom dat zo gebeurt. Peuterspeelzaal “De
Piraatjes” werkt volgens de kwaliteitseisen zoals deze zijn vastgelegd in de Wet
Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK).
Astrid Kester, pedagogisch beleidsmedewerker Austerlitz, januari 2019
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Hoofdstuk 1 Visie en doelstellingen
Inleiding
Peuterspeelzaal ‘De Piraatjes’ in Austerlitz biedt plaats voor kinderen van twee tot
vier jaar. Zij heeft als visie:
‘Het bieden van een plek waar kinderen van twee tot vier jaar zich optimaal kunnen
ontplooien in een veilig, stimulerend pedagogisch klimaat en waar ieder kind zich kan
ontwikkelen tot zelfstandige, sociale kinderen/mensen met zelfvertrouwen,
verantwoordelijkheidsgevoel en respect voor zichzelf en voor anderen. Daarnaast wil
de peuterspeelzaal een laagdrempelige voorziening zijn waar ook ouders elkaar
ontmoeten en waar opvoedingsuitwisseling plaatsvindt’.
Beleidsdoelstellingen peuterspeelzaal
Vanuit bovenstaande visie kunnen de volgende doelen worden benoemd:
• Ontwikkelingsstimulering. Peuterspeelzaal ‘De Piraatjes’ heeft tot doel 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. Spelen is leren en ontwikkelen.
• Volgen en signaleren. Peuterspeelzaal ‘De Piraatjes’ ziet het als haar taak ieder
kind op een systematische, methodische wijze te volgen in zijn/haar ontwikkeling en
welbevinden. Bij problemen verwijst de peuterspeelzaal ouders door naar de juiste
instanties. Deze vroegtijdige signalering draagt bij aan het creëren van een
ononderbroken ontwikkelingslijn.
In het verlengde van bovenstaande zorgt peuterspeelzaal ‘De Piraatjes’ ten aanzien
van ouders voor afstemming, informatie-uitwisseling en overleg. Tevens is de
peuterspeelzaal voor ouders een laagdrempelige voorziening waar
opvoedingsuitwisseling plaatsvindt en een plek waar ouders diverse opvoedingsvragen
en -problemen neerleggen. Peuterspeelzaal ‘De Piraatjes’ heeft daarin een
verwijzende opdracht.
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Hoofdstuk 2 Pedagogische uitgangspunten
De pedagogische visie van peuterspeelzaal ‘De Piraatjes’ vertaalt zich in de volgende
pedagogische uitgangspunten:
Het bieden van emotionele veiligheid
Een kind dat de peuterspeelzaal bezoekt is niet meer blanco. Het draagt al een
bagage aan ervaringen met zich mee, waardoor het gedeeltelijk al is gevormd. In
principe heeft ieder kind een drang om te leren en te ontdekken. De omgeving is
daarbij een stimulerende factor en kan richting geven aan de ontwikkeling. Met
andere woorden, tussen kind en omgeving is sprake van een wisselwerking. Daarom
wordt op de peuterspeelzaal een omgeving gecreëerd waarin een kind zich veilig,
geborgen en vertrouwd voelt. Pas dan kan een kind positieve ervaringen opdoen om
van te leren.
Peuterspeelzaal ‘De Piraatjes’ creëert deze veilige, geborgen en vertrouwde
omgeving door:
 Een kind vrijheid te bieden, waardoor het een eigen plek binnen de groep kan
zoeken en vrij kan spelen.
 Het hanteren van een duidelijke dagindeling, waardoor kinderen weten wat
hen te wachten staat. Er wordt gewerkt met dagritmekaarten.
 De groep en groepsruimte een herkenbare plek te laten zijn voor de kinderen.
Dit betekent dat er gewerkt wordt met een vaste leidster op de groep.
 De kinderen zodanig te benaderen dat ze het gevoel krijgen dat ze er mogen
zijn en te laten merken dat resultaten niet het belangrijkste zijn maar dat
plezier in wat het kind doet voorop staat. Dit wordt o.m. tot uiting gebracht
in het sensitief responsief handelen van de leidster. D.w.z. de leidster is
gevoelig voor de signalen die het kind uitzendt. Ze doet telkens moeite aan te
voelen en te begrijpen wat het kind wil, doet of bedoelt. Hierbij is contact
met de ouders over het kind van essentieel belang is. Daarnaast reageert de
leidster tijdig positief op de signalen van de het kind, waardoor het kind zich
gewaardeerd, begrepen en serieus genomen voelt.
Het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties
Met persoonlijke competenties worden persoonskenmerken als veerkracht,
zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit bedoeld. Bij jonge kinderen
zijn spel en de drang om te ontdekken de belangrijkste middelen om grip te krijgen op
hun omgeving.
Peuterspeelzaal ‘De Piraatjes’ helpt de kinderen te werken aan hun persoonlijke
competenties door de volgende voorwaarden te scheppen:
 Het bieden van een uitnodigende en krachtige omgeving waar de kinderen
uitgedaagd worden om zelf op onderzoek uit te gaan.
 Het bieden van afwisseling: er is binnen (tijdens gym of dans) en buiten volop
ruimte om te bewegen en er zijn plekken waar de kinderen juist rustig en
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ongestoord kunnen spelen. Er zijn plekken waar de kinderen samen kunnen
spelen en plekken waar ze zich juist even kunnen terugtrekken. De balans
tussen uitdaging en veiligheid wordt bewaakt.
Het bieden van een gevarieerd speelgoed- en activiteitenaanbod dat aansluit
bij de leeftijd en interesse van de kinderen en bij de verschillende
ontwikkelingsgebieden. De kinderen kunnen spelmateriaal zelf pakken (als de
veiligheid dit toelaat). De leidster volgt het spel van de kinderen actief en
begeleidt waar dat nodig is. Door goed te kijken, ontdekt zij wat de kinderen
al kunnen en waar zij aan toe zijn. Daar speelt zij op in, bijvoorbeeld door
speelgoed of een activiteit aan te bieden die het kind net iets meer uitdaging
biedt. De leidster stimuleert om dingen zelf te doen en daarna pas te helpen
als het niet lukt. Het activiteitenaanbod sluit aan bij de thema’s waarmee op
de peuterspeelzaal gewerkt wordt.
De leidster stimuleert de zelfstandigheid van de kinderen door opdrachtjes
te geven, te laten helpen, zelf de stoel weg te zetten, op te ruimen, leren zelf
de jas aan te doen, kortom zelfredzaamheid bij te brengen.

Het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties
De peuterspeelzaal is voor kinderen een plek waar ze spelen, ontmoeten en
ontwikkelen. Door te spelen in nabijheid van en samen te zijn met andere kinderen,
ontmoeten kinderen anderen en leren ze, onder leiding van de leidster,
samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen en het zich kunnen
verplaatsen in een ander.
De sociale competenties worden op peuterspeelzaal ‘De Piraatjes’ gestimuleerd door:
 Het geven van het goede voorbeeld en voorbeeldgedrag van de leidster.
 Het stimuleren van het groepsgevoel door een prettige sfeer te creëren en
gezamenlijke activiteiten te ontplooien.
 Het bevorderen van het contact tussen kinderen onderling door bijvoorbeeld
kringgesprekjes waardoor kinderen elkaar beter leren kennen. De leidster
laat kinderen elkaar helpen en prijst hen voor de positieve contacten die zij
onderling hebben.
 De leidster begeleidt de kinderen in hun samenspel, helpt hen hun gevoelens
te verantwoorden en leert hen hoe zij zelf een conflict met een ander kunnen
oplossen.
 De leidster leert dat kinderen een keuze hebben, dat ze ook ‘nee’ mogen
zeggen.
Het bieden van kansen om zich waarden en normen, de ‘cultuur’ van de
samenleving zich eigen te maken, socialisatie
Op de peuterspeelzaal komen kinderen samen in een groep. Deze groepssituatie
biedt een aanvulling op de gezinssituatie. In een groep doen zich relatief veel
leermomenten voor, waarin een kind zich waarden en normen eigen kan maken.
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Duidelijke gedragsregels over wat wel en niet mag zijn nodig om het samenzijn in
een groep voor alle peuters plezierig te laten zijn. Bij ‘De Piraatjes’ leren de
kinderen:
 de regels en gewoonten in het omgaan met elkaar.
 materiaal te delen en om beurten te gebruiken.
 om op verschillende plaatsen te spelen met de daarvoor bestemde materialen.
Bij het eigen maken van waarden en normen (en dus bij de morele ontwikkeling van
kinderen) speelt het gedrag van de leidster een cruciale rol. Zij vervult een
belangrijke voorbeeldfunctie. Ze heeft een vriendelijk taalgebruik, ze neemt elk
kind serieus door goed te luisteren en oog te hebben voor hun lichaamstaal en
stimuleert kinderen ook onderling te benoemen wat ze wel en niet prettig vinden.

Hoofdstuk 3 Het professioneel handelen van de leidster,
Vrijwilligers/stagiaires en het vierogenprincipe
De kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk valt of staat met het pedagogisch
handelen van de leidsters. Peuterspeelzaal ‘De Piraatjes’ heeft één vaste
gekwalificeerde leidster (beroepskrachten) in dienst en 1 vaste invalleidster die de
pedagogische en didactische vaardigheden hebben om de ontwikkeling van de
peuters optimaal te ondersteunen en te stimuleren.
Op de groep staan altijd 2 leidsters als er meer dan 8 peuters aanwezig zijn. .
Doordat er dan twee volwassenen op de groep aanwezig zijn voldoen wij aan het
vierogenprincipe. Het vierogenprincipe betekent dat er altijd iemand moet kunnen
meekijken/luisteren met de beroepskracht. Doel van deze maatregel is het
voorkomen van situaties waarin de gelegenheid bestaat tot het plegen van (seksueel)
misbruik bij kinderen. Doordat de groepsruimte met een deur met een groot raam
gescheiden is van de basisschool bestaat er altijd de mogelijkheid om met de
beroepskracht mee te kijken. Ook kan er altijd een collega van de basisschool
binnenlopen. Dit biedt dit de leidsters de mogelijkheid elkaar te ondersteunen en
indien nodig elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag. In de meldcode
kindermishandeling staat beschreven welke vormen van mishandeling we
onderscheiden en hoe we daar mee omgaan.
Vrijwilligers/stagiaires
Op vrijdagochtend is er ook altijd een vrijwilliger op de groep aanwezig.
Vrijwilligers worden boventallig ingezet, zij draaien mee met het programma op de
groep en ondersteunen de leidster daar waar nodig. Bijv. door het spelen met de
peuters of voor te lezen, het verschonen van een kind maar ook door bijv.
voorbereidend werk te doen, zoals het voorbereiden van creatieve activiteiten. Wat
de vrijwilliger niet doet is het doen van kind observaties en het voeren van ouder
gesprekken.
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Op het moment hebben we geen stagiaire maar mocht er wel een stagiaire zich
aanmelden dan zal onze leidster hem of haar begeleiden. Tijdens
begeleidingsgesprekken wordt de gang van zaken besproken, opdrachten van school
bekeken, voorbereid of geëvalueerd. Een stagiaire is er altijd boventallig. Stagiaires
die even op de speelzaal komen kijken, de zogenaamde snuffel- stagiaires en of
maatschappelijke stages krijgen geen enkele verantwoordelijkheid.

Hoofdstuk 4 Ontwikkelingsfasen van peuters
Op peuterspeelzaal ‘De Piraatjes’ worden optimale ontplooiingskansen geboden ten
aanzien van de volgende ontwikkelingsaspecten:
Motorische ontwikkeling
Voor kinderen is bewegen een heel belangrijk gegeven. Kinderen hebben plezier in
bewegen en spelen vrijwel continu. Een goede motorische ontwikkeling levert voor
het jonge kind een bijdrage aan de totale ontwikkeling. Belangrijk is dat kinderen
veel buiten spelen en/of binnen lekker kunnen bewegen (gym of dans). De peuter
heeft naarmate hij ouder wordt steeds meer de beheersing over zijn coördinatie en
krijgt meer bedrevenheid in de fijne motoriek. Tijdens de creatieve activiteiten
wordt juist op die fijne motoriek een beroep gedaan. Afhankelijk van de fase waarin
de peuter zit, bieden de leidsters gepaste materialen aan.
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Peuters in de leeftijd van rond twee jaar hechten zich sterk aan enkele volwassenen.
Daar voelen zij zich veilig bij. Het afscheid nemen na het brengen kan dan
gedurende een periode moeilijk zijn. Het kind moet dan het vertrouwen krijgen dat
de ouders hem echt weer komt ophalen. Ouders en de leidsters maken rondom het
afscheid nemen duidelijke afspraken. Door het afscheid kort en bondig te houden
kan de peuter aan het afscheid wennen en sneller over zijn verdriet heen komen.
De behoefte aan spelen met andere kinderen wordt groter. Dit spelen ontwikkelt
zich van 'naast elkaar spelen‟ naar samenspelen. In het aanbod van de leidsters zal
het begrip 'samen' een belangrijke rol spelen.
Door de toenemende hoeveelheid indrukken die een twee- tot vierjarige krijgt zijn
angsten en nare dromen niet ongewoon, want peuters hebben een grote
verbeeldingskracht. Met fantasie- en imitatiespel kunnen kinderen hun ervaringen en
emoties verwerken. Hierbij kunnen verkleedkleren, (poppenkast-) poppen en andere
attributen voor situatiespelen, goed van dienst zijn.
Peuters stellen zich steeds onafhankelijker op en krijgen inzicht in oorzaak en
gevolg en in verleden, heden en toekomst. Zo krijgen ze ook steeds meer inzicht in
wat wel en niet mag.
De gewetensvorming begint bij ongeveer drie jaar; het afkeuren van gedrag en het
belonen is voor de leidster een middel om het kind te helpen in zijn ontwikkeling en
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nooit een doel op zich. De leidster helpt het kind in zijn ontwikkeling door duidelijk
te zijn in het stellen van regels en grenzen.
Grondregel is dat zoveel mogelijk wordt getracht negatief gedrag van een kind om
te buigen tot acceptabel gedrag.
Taalontwikkeling
Boekjes bekijken, voorlezen, vertellen en gesprekjes voeren horen tot de dagelijkse
bezigheden van de leidsters. Peuters leren zo nieuwe woorden, begrippen en zinnen
formuleren. Hierbij geldt: „niet krompraten” met de kinderen, maar het goede
voorbeeld geven. Dus niet „doe jij lekker spelen”.
Peuters leren immers door middel van imitatie van de volwassene.
De communicatie tussen de kinderen onderling is aanvankelijk met één- of
tweewoorden zinnen. Vanaf ongeveer drie jaar kan de peuter verwoorden wat hij
bedoelt en kan woorden en daden op elkaar aansluiten. Tegen de tijd dat de peuter
naar de basisschool gaat zal het voortdurend vragen naar het 'waarom' en het
'wanneer'; hiermee leert de peuter steeds meer betekenissen van woorden en
begrippen kennen.
Ontwikkeling van het waarnemen, denken en rekenen (cognitieve ontwikkeling)
Het denkvermogen wordt bij de peuters vanuit verschillende invalshoeken
ontwikkeld. De peuter leert waar te nemen, te ordenen en te sorteren door onder
andere het voorlezen, het maken van puzzels, het doen van spelletjes, dingen tellen,
het bouwen met bijvoorbeeld de Duplo en door te werken met kleuren en vormen. De
peuter leert spelenderwijs zelfstandig oplossingen te bedenken, wat van groot
belang is in de cognitieve ontwikkeling.
Ontwikkeling van de zintuigen
Verscheidenheid in het aanbod van activiteiten en materialen prikkelen het horen,
zien en voelen. Ten aanzien van deze aspecten zijn zand, water, verf en klei
onmisbare ontwikkelingsmaterialen. Ook buitenactiviteiten zijn voor de ontwikkeling
van de zintuigen belangrijk, andere geluiden, geuren, materialen en dingen om te zien
en te voelen stimuleren de kinderen in de ontwikkeling.
Creatieve ontwikkeling
De peuter heeft een rijke fantasie en is in staat steeds originele spelvormen te
bedenken. Omdat peuters zich creatief uiten door vrij spelen en
expressieactiviteiten, zoals knutselen, zingen en dansen, zijn dit belangrijke
onderdelen in de dagindeling. De leidsters geven het kind zoveel mogelijk de ruimte
en stimuleren peuters die nog wat terughoudend zijn door zelf mee te doen en een
voorbeeld te zijn. Binnen de creatieve ontwikkeling gaat het om de ervaring, niet om
het resultaat. Wanneer de peuter bijvoorbeeld met lijm gaat werken, ervaart de
peuter dat het plakt en je er iets mee vast kan maken. Of het werkje uiteindelijk
wel of niet lijkt op het voorbeeld is hierbij minder van belang!
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Zelfredzaamheid
De peuter leert steeds meer dingen zelf te doen. Om hierbij aan te sluiten,
stimuleren de leidsters de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de peuter. De
peuter leert zelf zijn jas aan trekken, zijn tas te pakken en open te maken, een
ruzietje op te lossen, zelf zijn stoel in de kring te zetten, te helpen met opruimen
en leert om hulp te vragen wanneer iets niet lukt. De leidster heeft aandacht voor
wat de peuter al kan en sluit hierbij aan. Doordat de peuter ontdekt dat hij dingen
zelf kan en hierin bevestigd wordt, groeit zijn zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen is
een voorwaarde om goed te kunnen ontwikkelen.

Hoofdstuk 5 Voor- en Vroegschoolse Educatie
VVE is een ontwikkeling- en stimuleringsprogramma
VVE is een educatieve methode voor alle kinderen vanaf ruim twee jaar. Een VVE
speelzaal biedt peuters extra ondersteuning om achterstanden (vaak vooral op
taalgebied) voor de start in groep 1 van het basisonderwijs, te verminderen of zelfs
op te heffen. Op een VVE speelzaal werken VVE geschoolde leidster(s). Zij geven
extra aandacht aan de VVE peuters. Op VVE speelzalen wordt met speciale VVE
methodes gewerkt.
Peuterspeelzaal ‘De Piraatjes’ is met ingang van januari 2018 een VVEpeuterspeelzaal. Wij werken met de VVE methode Piramide.
Piramide kenmerkt zich namelijk door de heldere structuur in de speel- en
leeromgeving. Aantrekkelijke materialen zorgen ervoor dat de kinderen kunnen
ontdekken en verkennen op alle ontwikkelingsgebieden.
 Piramide heeft een sterke pedagogische basis. In een veilige speel- en
leeromgeving waarin kinderen zich prettig voelen, krijgen ze volop kansen
eigen initiatieven te nemen in spel en zelfstandig leren.
 Piramide is een evenwichtige methode waarin alle ontwikkelingsgebieden op
gelijkmatige wijze aan de orde komen.
 Piramide heeft een aantal speciale uitwerkingen voor kinderen die extra steun
nodig hebben, zoals taalstimulering, extra spel of tutoring. Als er peuters
met een VVE indicatie bij de Piraatjes komen gaan de leidsters dit voor de
betreffende peuter(s) uitwerken en hen extra aandacht geven. De Piraatjes
gebruikt ook de suggesties voor pientere kinderen.
 Bij Piramide draait alles om thema. Een Piramideproject is een geheel van
activiteiten rond de ontwikkelingsgebieden. Elk project heeft een opbouw
rond een bepaald thema. Er zijn allerlei activiteiten, toepassingen, ideeën,
spelletjes, liedjes en natuurlijk een veelheid aan verwerkingsmogelijkheden.
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Bij het spelprogramma staat het initiatief van het kind voorop, waarbij het kind
geobserveerd wordt om na te gaan of het kind voldoende initiatief neemt, hoe
betrokken het is bij zijn spel en wat zijn spelniveau is. Voor elk project worden de
hoeken van het lokaal in de sfeer van het nieuwe thema ingericht en worden er
allerlei materialen klaar gelegd. Op die manier worden de kinderen uitgedaagd
vrij te gaan spelen om het nieuwe materiaal te gaan ontdekken. Het initiatief van het
spel ligt bij het kind. Het kind wordt aangemoedigd, ondersteund en krijgt feedback.
Als het kind onvoldoende initiatief neemt of onvoldoende rijk speelt, kunnen de
leidsters meespelen of suggesties geven om zo het spel te verrijken. Ook de ouders
krijgen suggesties mee om het thema thuis te verdiepen. Hiervoor worden de thema
brieven voor ouders uit de Piramide methode gebruikt.

Groepsprogramma
Het groepsprogramma is de kern van ieder project. Vanuit het initiatief van de
leidster onderzoeken de kinderen een bepaald thema. Er worden individuele
opdrachten en groepsopdrachten gegeven. De activiteiten worden gedifferentieerd
aangeboden: gemakkelijker en moeilijker.
In de groep werken we in een vaste structuur die voor de kinderen zichtbaar is
gemaakt d.m.v. de dagritme kaarten. Een dagdeel ziet er dan als volgt uit:
 de peuters worden gebracht,
 even samen op de grond in een kring bepraten wat we gaan doen vandaag..
 vrij spelen; en daarin een (knutsel)activiteit in kleine groepjes en/of een
bepaalde activiteit zoals bijv. een spelletje/praatplaat of id.
 opruimen (samen spelen, ook samen opruimen)
 kring
 samen eten en drinken aan de groepstafel
 buiten of in het speellokaal spelen ( beweging- of muziekactiviteit );
 opruimen
 peuters worden weer opgehaald
Hoeken en labels
De groepsruimte is ingedeeld in een aantal duidelijke hoeken: de huishoek, de
leesbank, de puzzel/spelletjestafels, de zandwatertafel en de auto/bouwhoek.
We zijn nu bezig in deze hoeken de speelgoedbakken te labelen, zodat de kinderen
precies kunnen zien waar alles opgeruimd moet worden.
In de verschillende hoeken is veel materiaal te vinden om de kinderen zoveel
mogelijk ervaringen op te laten doen. Zo hebben we in de huishoek bijvoorbeeld:
Pannetjes, servies, bestek, fruit, een strijkplank, lege verpakkingen, poppen, kleren,
enz.
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Doorgaande lijn met de basisschool
De afgelopen jaren hebben we geprobeerd de samenwerking met de basisschool te
versterken. Zo gaan we bijv. wel eens bij de kleuters op bezoek om een lied te laten
horen of komen de kleuters bij ons buitenspelen. Op deze manier proberen we de
overgang voor de peuters naar de basisschool ze makkelijk mogelijk te maken. Ook
maken wij gebruik van elkaars spullen indien mogelijk. Zo heeft de speelzaal bijv. een
leuk winkeltje, die de kleuters ook gebruiken als zij over de winkel werken. En mogen
wij gebruik maken van bijv. de verkeersborden als we werken over verkeer. Ook de
juffen van groep 1 lopen wel eens even binnen om de peuters even aan te spreken. Zo
zijn zij voor de peuters al vertrouwde gezichten.

Opleidingsplan leidster(s)
Zoals u net in de voorafgaande hoofdstukken heeft kunnen lezen is voor de speelzaal
de kwaliteit van de leidster(s) heel belangrijk. Zij moeten de peuters bij de
verschillende ontwikkelingsgebieden kunnen begeleiden en stimuleren. Ook moeten
zij bij elk thema weer het juiste aanbod van activiteiten aanbieden, ouders hierover
informeren en de peuters volgen in hun ontwikkeling.
Daarom moeten de leidster(s) in het bezit zijn van een VVE certificaat om bij de
speelzaal te komen werken en minimaal MBO 3 geschoold. Tevens moeten zij in bezit
zijn van een certificaat m.b.t. het beheersen van de Nederlands taal op 3 F niveau.
Dit alles conform de wettelijke eisen.
Daarnaast is het natuurlijk heel belangrijk om up-to –date te blijven, zo zijn alle
beroepskrachten werkzaam in de VVE peuteropvang verplicht elk jaar aanvullende
scholing te volgen. Onze leidster kan mee doen met de deskundigheidsbevordering
voor de VVE leidsters van MeanderOmnium. De Trainers van pedagogische kennislijn
van MeanderOmnium zorgen ervoor dat kennis op het gebied van de voorschoolse
educatie en de verschillende ontwikkelingsgebieden (taal, rekenen, motoriek en
sociaal-emotionele ontwikkeling, ontwikkeling van de zintuigen en de creatieve
ontwkkeling) in deze trainingen jaarlijks aan bod komen.
In het opleidingsplan wordt aangegeven aan welke scholing/trainingen onze leidster
dit schooljaar mee gaat doen. Naast scholing in het kader van de VVE vindt ook de
normale bijscholing plaats. O.a. op het gebied van EHBO en BHV.
In het schooljaar 2018 /2019 gaat onze leidster naar de volgende (bij)scholingen.
 19 nov: Bijscholing vanuit de gemeente Zeist voor Piramideleidsters o.a. over
Pientere kinderen en bijzonder gedrag. (deskundigheidbevordering VVE
leidsters)
 In februari gaat zij naar een bijeenkomst van in het kader van de nieuwe
meldcode kindermishandeling 2019
 In februari en maart volgt zij de jaarlijkse herhalingen van kinder-/EHBO en
BHV
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Van december 2018 tot juli 2019 gaat zij een scholing volgen voor
pedagogisch beleidsmedewerker en coach.
Onze leidster zal zelf gecoacht worden door een docent van deze opleiding.
17 juni is er een bijscholing vanuit MeanderOmnium voor de VVE leidsters
over gewetensontwikkeling bij jonge kinderen. (deskundigheidbevordering)
5 juli is er een bijscholing vanuit MeanderOmnium over Creativiteit, creatief
met meer dan papier (deskundigheidbevordering)
10 oktober is er een bijeenkomst over intercultureel begeleiden van ouders
en kinderen in de kinderopvang (vanuit MeanderOmnium)
29 oktober is er een deskundigheidbevordering bijeenkomst over
Taalspraakontwikkeling.

In de eerste vergadering van het volgende schooljaar zullen de gedane bijscholingen
en opleiding geëvalueerd worden en zal er voor het nieuwe schooljaar weer een
opleidingsplan gemaakt worden.

Hoofdstuk 6 Verzorging
Goede verzorging van de peuters vormt een basisvoorwaarde voor goede opvang. De
leidsters besteden daarom veel aandacht aan het welzijn van de kinderen. Bij die
verzorging spelen lichamelijke veiligheid, hygiëne en het in stand houden en
bevorderen van de gezondheid van de peuter een belangrijke rol.
Lichamelijke veiligheid
In de peuterspeelzaal, maar ook daar buiten, is en blijven de leidsters alert op alles
wat de veiligheid van het kind kan bedreigen. In de groepsruimte bewaken de
leidsters de veiligheid van het spelmateriaal en meubilair. Kapot materiaal wordt
gerepareerd of weggedaan. Schadelijke stoffen, zoals schoonmaakmiddelen staan
hoog opgeborgen. Hete koffie en thee worden veilig weggezet. Scharen, prikpennen
en nietmachines worden alleen gebruikt waar de leidster bij is.
De leidster voorkomt dat kinderen ongemerkt alleen naar buiten of van het terrein
af kunnen lopen. De buitenruimte wordt gecontroleerd op glas, kattenpoep en ander
afval. Er is altijd toezicht bij het buitenspelen en het hek is op slot. De leidster let
goed op kinderen die op de buitentoestellen spelen. De speelzaal werkt met een
actueel veiligheidsbeleid.
Hygiëne
De leidster is verantwoordelijk voor een schone groepsruimte. Na elke verschoning
maakt de leidster de commode schoon. Het speelgoed krijgt twee keer per jaar, een
grote schoonmaakbeurt in samenwerking met ouders.
De leidsters controleren of de toiletten schoon en fris zijn. De leidsters ventileren
de groepsruimte regelmatig, voorkomen tocht en dragen zorg voor een prettige
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temperatuur in de ruimte (indien dit mogelijk is). Omdat peuters elkaar zo
gemakkelijk aansteken, wordt er goed op vieze neuzen gelet. Zo nodig vegen zij
vieze monden af nadat de peuters iets gegeten of gedronken hebben. De peuters
wordt dit ook zelf geleerd, net als handen wassen na gebruik van het toilet.
Het verschonen of naar het toilet gaan, gebeurt wanneer de peuter een vuile luier
heeft of wanneer de peuter aangeeft dat hij naar het toilet moet.
Wanneer peuters behoefte hebben aan privacy rond hun persoonlijke verzorging,
zoals alleen naar het toilet gaan, dan respecteren we dat. Het verschonen of naar
het toilet gaan, is een moment voor individueel contact van de leidster met het kind.
De leidster geeft ook in persoonlijke hygiëne het goede voorbeeld. Zij volgt het
hygiëne en schoonmaakprotocol van de peuterspeelzaal. Bij diarree wordt de
verschoontafel en wc’s ontsmet met alcohol.
Eten en drinken
Met elkaar eten en drinken biedt een moment van rust. De peuters wachten op
elkaar en hebben contact met elkaar en de leidsters. De leidsters houden in geval
van een traktatie rekening met het dieet van een peuter of de voorkeur van ouders
voor andere voeding voor hun peuter (b.v. Vegetarisch, een allergie of vanwege
geloof).
De ontwikkeling van zindelijkheid
Het zindelijk worden van peuters wordt gezien als een individueel en geleidelijk
proces. Er wordt uitgegaan van het tempo van de peuter. De peuter kan zo nodig
gestimuleerd worden. Vaak is zien, ook zelf willen doen. Zindelijk worden, wordt in
samenwerking met ouders regelmatig besproken.
De leidster leert de kinderen zelf billen poetsen, doorspoelen en handen wassen.
I.v.m. hygiëne laten we de jongens zittend plassen.
Ziekte
Ouders melden de peuters die door ziekte of een andere reden niet deel kunnen
nemen, af bij de leidsters. De leidster vraagt de ouders hun peuter thuis te houden
of op te halen als het kind zich niet kan handhaven in de groep omdat het hangerig
is, huilbuien of pijn heeft. Een ziek kind voelt zich niet thuis op de peuterspeelzaal.
Het is wenselijk dat de ouders de leidsters informeren als de peuter in aanraking is
geweest met een besmettelijke ziekte. Omgekeerd zal de leidster de ouders
informeren als er een besmettelijke ziekte heerst op de peuterspeelzaal.
Richtlijnen hiervoor zijn aanwezig op de speelzaal in het protocol hygiëne en
schoonmaakprotocol van de Piraatjes.
Wisselen van dagdeel of extra dagdeel
In principe heeft iedere peuters zijn of haar vaste dagdeel of dagdelen. Ruilen van
dagdeel is mogelijk maar moet wel in overeenstemming met de beroepskracht-kind
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ratio. Dat betekent dat als er maar 1 leidster is er niet meer dan 8 peuters kunnen
zijn. Als er twee leidsters zijn ligt dit aantal op 16.

Hoofdstuk 7 Vaste dagindeling
De meeste peuters komen twee keer per week op twee vaste dagdelen naar
peuterspeelzaal ‘De Piraatjes’. Soms komt een peuter 1 of 3 keer per week naar de
speelzaal. Op de peuterspeelzaal bestaan de groepen uit maximaal 16 peuters per
groep. De groep bestaat uit kinderen van de leeftijd twee tot vier jaar.
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 peuterspeelzaal wordt daarom gewerkt met een vaste
dagindeling (zie ook hoofdstuk 5). Door middel van de dagritmekaarten kunnen de
peuters het programma volgen.

Hoofdstuk 8 Wennen en afscheid nemen
Wennen
Er wordt bewust omgegaan met de wenperiode, omdat het belangrijk is dat nieuwe
peuters snel vertrouwen in de leidster krijgen. Het wennen verloopt bij het ene kind
makkelijker dan bij het andere. De gewenningsperiode wordt stapsgewijs
opgebouwd. De eerste stap is een bezoek samen met ouder aan de groep waar de
peuter geplaatst zal worden. Ook bij ouders speelt het proces van loslaten een rol.
Daarna wordt gekeken hoe het verder gaat. Sommige bezoeken al snel gewoon twee
dagdelen de speelzaal, anderen hebben meer moeite. Hierover worden afspraken
gemaakt door de leidsters met de ouders.
Blijkt het toch moeilijk te gaan ( een peuter kan er nog niet aan toe zijn) dan wordt,
na overleg tussen de leidsters en ouders, de plaatsing tijdelijk beëindigd.
Afscheid nemen
De peuter en ouder worden persoonlijk begroet bij het binnenkomen. De meeste
ouders blijven nog even spelen, waardoor de overgang van thuis naar de speelzaal
gemakkelijker verloopt. Als de ouder vertrekt, helpt de leidster 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 leidster samen met de peuters de
ouders uitzwaait. Ook voor een peuter, die al gewend is op de speelzaal kan het
moeilijk zijn om afscheid te nemen. Vaak is het juist goed om het afscheid zo kort
mogelijk te houden. Bij het uitstellen van het afscheid blijft het kind opzien tegen
het afscheid; langer blijven van de ouder maakt het dan alleen maar moeilijker. De
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leidster 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. We gebruiken hiervoor de
dagritme kaarten.
Aan het eind van de ochtend komen de ouders hun peuter ophalen. Om hier alle
aandacht aan te kunnen geven, zorgt de leidster ervoor dat rond dit tijdstip alle
activiteiten zijn afgerond. Voor de ouder is het leuk om te horen wat hun peuter die
ochtend of middag heeft gedaan. Door een uitloop kwartier proberen we voor alle
ouders daar ook tijd voor te maken.

Hoofdstuk 9 Feesten en rituelen
Voorspelbaarheid in het groepsgebeuren zit ook in de dagelijkse en feestelijke
gewoonten en rituelen. Samen met de peuter zwaaien naar zijn vertrekkende ouder,
samen zingen voor het eten en drinken, het zingen en trakteren bij de verjaardag
van de peuter.
Feestvieren is samen plezier maken, samen van de sfeer genieten en samen van de
traktatie genieten. Feestvieren roept ook emoties op zoals blij en vrolijk zijn, maar
het ongewone kan voor de peuter ook spannend of zelfs angstig zijn. Doordat
feesten regelmatig gevierd worden, leert de peuter met deze emoties omgaan. Het
vieren van feesten gebeurt bovendien vaak in vaste volgorde, zodat
de peuter weet wat er gaat gebeuren. Zo wordt b.v. de spanning van een eigen
verjaardag ook minder groot. Een verjaardag wordt aangepast aan de individuele
behoefte van de peuter. Niet iedere peuter staat graag in het middelpunt van de
belangstelling.
Er wordt aandacht besteed aan de volgende feesten:
 Kerst en Pasen;
 het Sinterklaasfeest;
 verjaardagen van peuters;
 nieuwe baby in het gezin;
 verjaardag papa en mama; (peuter mag een cadeautje maken )
 Vaderdag en Moederdag;
 afsluiting van het schooljaar en afscheid van de peuters.

Hoofdstuk 10 Observeren en signaleren door de mentor
Registratielijst
We volgen de kinderen in hun ontwikkeling d.m.v. een volglijst. Zo krijgt men een
duidelijk doorlopend ontwikkelingsbeeld. Deze lijst wordt op 3- en 4-jarige leeftijd
ingevuld door de mentor van het kind. De mentor is de leidster die voor uw kind het
vaste gezicht is en voor u uw eerste aanspreekpunt. De mentor zal uw kind zo goed
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mogelijk volgen in zijn of haar ontwikkeling. Zowel na het eerste als na het laatste
registratiemoment neemt de mentor tijdens een oudergesprek deze lijst met de
ouders door die zij daarna ondertekenen. Het overdrachtsformulier kunnen de
ouders/verzorgers doorgegeven aan de basisschool. Voor alle peuters die naar de
basisschool in Austerlitz gaan en de VVE peuters zal de leidster zelf het
overdrachtsformulier bij de basisschool brengen (de zogenaamde warme
overdracht).
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. Mochten er bij de leidsters zorgen
zijn, nemen zij contact met de ouders op. Zo nodig gebruikt de mentor de
observatielijst peuters van het Cito volgsysteem voor kinderdagverblijven en
peuterspeelzalen.
In januari neemt de mentor bij elk 3 jarige peuter voor zowel taal als op
rekengebied een Cito toets voor peuters af, de uitslag van deze toets wordt
teruggekoppeld naar de ouders. De toets is vooral bedoeld om een eventuele (nog
niet eerder gesignaleerde) achterstand te signaleren zodat de leidsters daar extra
aandacht aan kunnen besteden. De leidster bespreekt haar bevindingen met de
ouders. Bij de VVE peuters wordt de taaltoets in juni nogmaals afgenomen
om te goed in beeld te krijgen hoe de VVE peuter zich ontwikkelt.
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 leidsters hebben jaarlijks een overleg met het consultatiebureau en hebben een
vaste contactpersoon bij het Centrum Jeugd en Gezin. Ook kunnen de leidsters bij
problemen met een peuter (bijv. gedragsproblemen) een beroep doen op de
intern begeleider van Meander Omnium. Zij kan dan een keer op de groep komen
observeren en de leidsters adviseren/ondersteunen.
De peuterspeelzaal heeft ten aanzien van opvoedvragen een verwijzende taak en
fungeren als intermediair bij het tot stand brengen van een aanbod voor
opvoedingsondersteuning.
Bij een vermoeden van kindermishandeling
wordt contact opgenomen met Veilig Thuis het adviesen meldpunt kindermishandeling. De speelzaal heeft een protocol
kindermishandeling.
Samenwerking
De peuterspeelzaal werkt samen met diverse instellingen binnen gemeente, regio en
provincie. De instanties waar zij mee samenwerken zijn:
 Centrum jeugd en Gezin, ter ondersteuning van ouders en leidsters
 Consultatiebureau, zowel verpleegkundige als arts
 Huisartsen, kinderartsen
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Hulpverlening, specifieke gezinsverzorging
Basisschool
Peuterspeelzalen in de regio (regio overleg)
GGD
bibliotheek

Hoofdstuk 11 Overleg tussen leidster (mentorschap) en ouders en
ouderbetrokkenheid
Als er voor ouders vragen zijn over het functioneren van het kind op de
peuterspeelzaal, dan kunnen zij altijd bij de leidster(s) terecht. Elke peuter
krijgt één van de twee leidsters aangewezen als mentor. De mentor is in principe het
eerste aanspreekpunt. Na elk bezoek van het kind aan de peuterspeelzaal is
er gelegenheid om met de leidster(s) te spreken. Andersom zal de mentor de
ouders (bij bijzonderheden met het kind) hierover informeren. Als het nodig is, kan
een afspraak buiten de openingstijden om worden gemaakt. Als de peuter 3 jaar
wordt, vult de mentor een 3-jarigen observatielijst in en nodigt de ouders uit om
die lijst te bespreken. Als uw kind vier wordt, maakt zij een overdrachtsformulier
voor de basisschool die met u besproken wordt.
Ouderbetrokkenheid is bij de Peuterspeelzaal erg belangrijk. Bij het besturen van
de speelzaal (het bestuur, de oudercommissie en controle op de financiële stukken
en vrijwilligers die de leidster zo nodig ondersteunen) zijn ongeveer 50% van de
ouders betrokken. Daarnaast worden er schoonmaakavonden georganiseerd, naast de
vrijwillige ouderavonden.
De ouders van de VVE peuters krijgen extra aandacht en handvatten van
de leidsters . Ouders die dat willen mogen altijd een keer meelopen. Ook zijn
ouders uitgenodigd om de verjaardag van hun peuter mee te vieren. Eind december
en eind van het schooljaar is er een afsluiting met de ouders en peuters.
Ook worden ouders vooraf aan elk nieuw thema geïnformeerd d.m.v. een nieuwsbrief
waarover de peuters gaan spelen en werken. Er worden dan wat liedjes /versjes
vermeld en ideeën gegeven om thuis ook wat met het thema te doen. Hier worden de
themabrieven uit de Piramide thema boeken voor gebruikt. Hiermee willen wij de
ouderbetrokkenheid bij het peuterspeelzaalwerk te vergroten en zo de ontwikkeling
van de peuters stimuleren.
Klachtenregeling en Privacy
De ouders/verzorgers kunnen met eventuele klachten in eerste instantie terecht bij
de leidsters. Als de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kunnen
ouders/verzorgers vervolgens met de klacht terecht bij het bestuur. Op het
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prikbord in de gang van de peuterspeelzaal en op de website kan men een overzicht
van de bestuursleden vinden. De klacht zal in de eerstkomende vergadering
besproken worden. Daarna zal de voorzitter contact opnemen met de
desbetreffende ouders/verzorgers en verslag uitbrengen van datgene wat dat door
het bestuur is besloten. Bij een blijvend geschil is er de mogelijkheid om uw klacht
neer te leggen bij de geschillencommissie kinderopvang.
Privacy is voor Stichting Peuterspeelzaal de Piraatjes een belangrijk punt. Buiten
dat we ons als organisatie aan de geldende privacy regels moeten houden, zijn wij
een bestuur van ouders. We wonen in een klein dorp, zijn buren van elkaar. Het is
voor ons van groot belang dat wij op een goede manier omgaan met de persoonlijke
gegevens van ouders en peuters. Ook in geval van klachten wordt daar vertrouwelijk
mee omgegaan.

Hoofdstuk 12 Organisatiebeleid


De peuters spelen in een veilige omgeving conform de GGD-eisen. Het GGD
rapport kunt u inzien op onze website.



Gedurende de openingstijden is tenminste 1 van de 2 beroepskrachten in het
bezit van een erkend en geldig kinder-EHBO certificaat



Onze vast leidster, Astrid Kester is ook onze pedagogisch
beleidsmederwerker



Ten aanzien van o.a. veiligheid en gezondheid risico’s hebben wij een risico
inventarisatie gemaakt. Deze wordt jaarlijks zo nodig herzien of bijgesteld.
Dit gebeurt conform de eisen van de GGD. Met ingang van 2018 wordt er
gewerkt met een veiligheidsplan
In samenwerking met de basisschool is er een ontruimingsplan ontwikkeld, ook
dit ligt ter inzage op de peuterspeelzaal.




De stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoek raken of
beschadigen van kleding en speelgoed. De stichting is W.A.-verzekerd tijdens
de openingsuren van de speelzaal.
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Hoofdstuk 13 Het bestuur
Het Bestuur van Peuterspeelzaal "De Piraatjes" bestaat uit 5 personen. Het bestuur
wordt gevormd door de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Verder zijn
er nog 2 algemene bestuursleden. Overleg vindt eens in de 6 weken plaats of eerder
indien noodzakelijk.
Voorzitter
De voorzitter is het gezicht van het bestuur. Hij of zij representeert de vereniging
bij officiële gelegenheden. Hij bewaakt de dagelijkse gang van zaken. De voorzitter
is het eerste aanspreekpunt bij belangrijke kwesties binnen het bestuur of de
omgeving. Hij bewaakt de samenhang met de basisschool en verstandhouding tussen
bestuursleden.
Specifieke taken:
 leiding tijdens vergaderingen bestuur
 aanspreekpunt / verantwoordelijke binnen het bestuur voor de ouders
Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële huishouding van het
bestuur.
Specifieke taken:
 innen contributie
 opstellen financieel jaarverslag
 afwikkeling facturen
 opstellen en indienen aanvraag subsidies bij de gemeente
 inkoop verzorgen bij activiteiten (b.v. jaarvergadering)
Secretaris
De secretaris is verantwoordelijk voor de externe communicatie. Voor alle externe
partijen vormt hij/zij het eerste aanspreekpunt.
Specifieke taken:
 notuleren tijdens bestuursvergadering
 binnenkomende post afhandelen
 bewaken/updaten beleidsplan
 communicatie met externe partijen
Bestuurslid algemene zaken
Het bestuurslid algemene zaken is verantwoordelijk voor alle zaken die niet bij de
overige bestuursleden zijn ondergebracht.
Specifieke taken:
 aanspreekpunt / verantwoordelijke binnen het bestuur voor de website
 aanspreekpunt / verantwoordelijke binnen het bestuur voor activiteiten
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Samenstelling bestuur schooljaar 2018/2019
Voorzitter:

Nicole Dirksen
Nicoledirksen12@gmail.com

Penningmeester:

Andries Bijlsma
andriesb@hotmail.com

Secretaris:

Pieter van de Meene
ghp76@hotmail.com

Algemeen lid:

Marjolein de Graaf
emarjoleindegraaf@hotmail.com

Algemeen lid:

Jan-Willem Loggers
jwloggers@gmail.com

Website
De website van de Piraatjes is te vinden op
http://www.depiraatjes.nl
Algemene email adres:
info@depiraatjes.nl

Hoofdstuk 14 Oudercommissie
Bij belangrijke wijzigingen in het beleid wordt de oudercommissie geraadpleegd. De
oudercommissie bestaat uit minimaal 2 leden waarvan hun kinderen de speelzaal
bezoeken. De oudercommissie heeft adviesrecht op diverse gebieden van de
peuteropvang;


de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, en in het bijzonder het pedagogisch
beleid



het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en
gezondheid



de openingstijden



het beleid rondom de Voorschoolse educatie (VVE)



vaststelling en wijziging van de klachtenregeling



wijzigingen van de prijs van de peuterspeelzaal
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