Bijlage pedagogisch beleid 0-4 jaar:
voorschoolse educatie
In deze bijlage bij het pedagogisch beleid 0-4 jaar, wordt onze werkwijze met betrekking tot
voorschoolse educatie uitgebreid behandeld. Deze werkwijze is een aanvulling op algemeen
(pedagogisch) beleid van Kinderopvang Purmerend. De peuteropvang locaties vallen onder Stichting
Kinderen & Ouders, onderdeel van Kinderopvang Purmerend.
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Locaties met voorschoolse educatie





De Pioniertjes;
Hiawatha;
’t Boterbloempje;
De Speelmolen.

Visie op voorschoolse educatie in de peuteropvang
Binnen al onze vestigingen is het pedagogisch beleid de leidraad voor o.a. het stimuleren van de
ontwikkeling van kinderen en het handelen van pedagogisch medewerkers. Als aanvulling op dit
pedagogisch beleid wordt op de VE locaties extra aandacht besteed aan de ontwikkeling van
kinderen door te werken met een programma voor voorschoolse educatie. De peuter krijgt een goede
start om in te stromen in het basisonderwijs.
We kiezen bewust voor een gemêleerde invulling van de kindplaatsen binnen de VE-locaties.
Hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor kinderen met een indicatie voor voorschoolse educatie om
zich op te trekken aan reguliere kinderen. De VE-locaties worden geleid door twee pedagogisch
medewerkers. Zij beschikken beiden over een PW diploma op minimaal niveau 3 en zijn VVE
gecertificeerd.

Methode
Vanuit onze visie hebben we voor de methode Uk & Puk. Dit is een breed stimuleringsprogramma dat
zich richt op de ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Er
is veel aandacht voor de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers.
In het kort
 Zorgen voor een brede ontwikkelingsstimulering;
 Uitdaging voor elke peuter;
 Hoge mate van interactie;
 Sterke ouderbetrokkenheid.
Puk is het speelkameraadje van de kinderen en maakt dezelfde dingen mee als de peuters. Door
middel van de dagritmekaarten van Uk & Puk bieden we de kinderen structuur in de dag. Er is te zien
waar en wanneer wij wat gaan doen, zoals eten en drinken of knutselen. De dagritmekaarten hangen
op de plek waar de centrale kring plaats vindt.
Via de handpop Puk worden de kinderen bij activiteiten betrokken. Dit zorgt ook weer voor veiligheid
en herkenning: samen vormt dit een goede basis om te leren.
Thema’s
Het Uk & Puk programma bestaat uit een activiteitenmap met daarin 10 themaboekjes. De thema’s
sluiten aan bij de belevingswereld en de ervaringen van peuters. Aan het begin van het jaar worden
de thema’s voor het hele jaar gepland. Voorafgaand aan ieder thema wordt ook een thema
(activiteiten) planning gemaakt, daarin worden de activiteiten gepland.
Jaarlijks doorlopen we alle 10 de thema’s. Door middel het werken met deze thema’s (duren ongeveer
6 weken), wordt de ontwikkeling van kinderen op speelse wijze gestimuleerd.

Ontwikkeling stimuleren via aanbod van activiteiten
We starten het thema altijd met een kennismakingactiviteit (kring) en gedurende het thema gaan we
steeds dieper in op de onderwerpen. Spelenderwijs brengen wij kinderen nieuwe vaardigheden bij,
door middel van activiteiten in de kring, begeleid spel, voorlezen, verzorging, eten/ drinken en spel in
een grote groep.
Elk themaboekje bestaat uit 12 activiteiten waarvan minimaal 1 activiteit per week wordt uitgevoerd.
Naast het ‘kansen creëren’ (plannen activiteiten), gaan we ook uit van het principe ‘kansen grijpen’: we
maken van gewone dagelijkse momenten gebruik om over het thema te praten. Hiervoor staan
praktische en concrete tips in de activiteitenmap.
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De ontwikkelingsgebieden die aan bod komen in de activiteiten zijn: taal, rekenen, motoriek en sociaal
emotioneel. Bij de activiteiten in het activiteitenboekje staat precies omschreven welk
ontwikkelingsgebieden met de gekozen activiteit worden gestimuleerd. Bij het plannen van de
activiteiten zorgen we dat alle ontwikkelingsgebieden voldoende aan bod komen.
Als voorbeeld
In het thema ‘oef, wat warm’, wordt de activiteit ‘smeltende ijsklontjes’ gepland. Met deze activiteit
worden alle ontwikkelingsgebieden gestimuleerd.





De sociaal emotionele ontwikkeling: het kind praat in de groep over wat hij met de klontjes ziet
gebeuren, kinderen wachten op elkaar;
De motorische ontwikkeling: het kind likt aan het ijsklontje en/of probeert het te pakken;
De rekenontwikkeling: het kind ziet het verschil tussen groot en klein.
De taalontwikkeling: er worden vragen gesteld, kinderen oefenen met begrippen als groot/
klein, koud, nat.

De activiteiten worden zowel uitgevoerd in een grote kring als in een kleine groep (maximaal 3
kinderen). In beide werkvormen worden o.a. de sociale vaardigheden op een andere manier
aangesproken en gestimuleerd. Ook kunnen individuele activiteiten voorkomen, bijvoorbeeld tijdens
verzorgingsmomenten. Soms blijkt uit het kindvolgsysteem, of andere observaties, dat kinderen extra
stimulans nodig hebben. We bieden het kind dan extra activiteiten aan, die we heel gericht kunnen
afstemmen op de specifieke ontwikkelingsbehoefte van het kind.

Inrichting ruimte
De groepsruimte is ingedeeld in speelhoeken met een duidelijke functie. In ons algemeen
accommodatiebeleid staat uitgebreid omschreven welke eisen we stellen aan inrichting en indeling.
Op de VE-groep is het basismateriaal/ indeling aangevuld met spullen die bij het thema passen. Er is
bijvoorbeeld altijd, een bij het thema passende, verteltafel aanwezig. Op de verteltafel ligt het
voorleesboek dat aan de kinderen wordt voorgelezen. Het boek kan door de kinderen nagespeeld
worden met materialen uit het boek die op de verteltafel liggen. Ook is er een vaste plek voor de kring
en is Puk zichtbaar op de groep aanwezig.

Volgen van ontwikkeling
Op alle locaties van Kinderopvang Purmerend volgen we de ontwikkeling van alle kinderen, op de
peuteropvang locaties (en dus ook de VE-locaties) doen we dat door middel van een door onszelf
ontwikkeld kindvolgsysteem. Het kindvolgsysteem is gebaseerd op 'Kijk op ontwikkeling in de
voorschoolse voorzieningen' van Stichting Leerplanontwikkeling (SLO).
Het Kindvolgsysteem Peuteropvang is een compleet kindvolgsysteem waarin zes verschillende
ontwikkelingsaspecten worden gevolgd d.m.v. observatielijsten, namelijk:
 Zelfredzaamheid
 Sociaal emotioneel
 Speel- en werkgedrag
 Taalontwikkeling
 Rekenontwikkeling
 Motoriek
Het invullen van de observatielijsten gebeurt op momenten wanneer een kind een bepaalde leeftijd
heeft bereikt, namelijk bij;
 2 jaar en 8 maanden
 3 jaar en 2 maanden (alleen voor kinderen met VE-indicatie)
 3 jaar en 8 maanden
Wanneer uit de observatie blijkt dat de ontwikkeling van een kind om extra aandacht vraagt, vullen
pm'ers het 'aandachtsformulier' in. Eventueel wordt de pedagogisch coach om advies gevraagd en
ouders worden altijd geïnformeerd. Op het aandachtsformulier wordt in duidelijke, concrete stappen
omschreven wie wat gaat doen om de ontwikkeling extra stimulans te geven.
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Na het invullen van de observatielijst krijgen ouders de gelegenheid om de resultaten in te zien en
een gesprek met de mentor aan te gaan. Dit gesprek duurt 10 minuten. Bij behoefte aan meer tijd
wordt een vervolgafspraak gemaakt.
Vanuit de Voorschoolse werkwijze Purmerend; de jeugdverpleegkundige van de GGD-ZW komt eens
per 6 weren lang voor kindbespreking. Ouders geven bij het accepteren van extra dagdelen akkoord
voor deze overleggen. De ontwikkeling van de kinderen met een VE-indicatie wordt zo op de voet
gevolg en (externe) hulp kan tijdig worden ingeschakeld.

Betrokkenheid ouders
Wij informeren ouders over meerdere onderwerpen:
1. Informatie over de methode voordat een kind start op de opvang;
2. Welke activiteiten bieden we de kinderen;
3. Hoe ouders thuis kunnen aansluiten bij de thema’s;
4. Hoe we informeren over de ontwikkeling van hun kind (voortgang).
Alle vier de punten vallen onder de verantwoordelijkheid van de pedagogisch medewerker. De
operationeel manager en de pedagogisch coach toetsen of dit ook daadwerkelijk gebeurt.
Het programma werkt het beste als ook de ouders goed op de hoogte zijn van ons aanbod. Daarom
ontvangen de ouders regelmatig een nieuwsbrief met informatie over de actuele thema’s. Deze
stellen ouders in de gelegenheid om thuis spelenderwijs verder te oefenen. Ook gaat de pop, Puk,
bijvoorbeeld mee naar huis om te logeren en kunnen werkbladen en boekjes meegegeven worden.
Ouders worden bij elk thema schriftelijk geïnformeerd door middel van een thema-nieuwsbrief. In deze
brief wordt het doel van het thema uitgelegd, worden (lees)activiteiten en liedjes voor thuis
beschreven. Vanuit de voorschoolse Werkwijze Purmerend zijn VE ouders verplicht op 2x per jaar een
bijeenkomst bij te wonen op de peuteropvang. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de locatie
in samenwerking met de GGD-ZW en er kunnen verschillende onderwerpen aan bod komen. De
onderwerpen worden afgestemd op de behoefte van de doelgroep.
Wanneer en hoe wordt de ouder betrokken?
De pedagogisch medewerker volgt de volgende stappen:
1. De nieuwe ouder is aangemeld en komt de eerste keer met het kind (intakegesprek). De
pedagogisch medewerker vertelt over de methodiek, de thema’s en de werkwijze.
2. De pedagogisch medewerker levert regelmatig informatie over de verschillende thema’s aan
bij de operationeel manager voor in de nieuwsbrief.
3. De pedagogisch medewerker informeert de ouders over de voortgang en bij bijzonderheden.
4. De pedagogisch medewerker informeert de ouder jaarlijks over de ontwikkeling van het kind
door middel van het invullen van het kindvolgsysteem.
5. De pedagogisch medewerker biedt de ouder ook altijd de mogelijkheid om een gesprek in te
plannen wanneer hij/zij daar behoefte aan heeft. De pedagogisch medewerker kan ook zelf
de ouder uitnodigen voor een gesprek.

Scholing
Om te mogen en kunnen werken met een VVE programma hebben de medewerkers extra scholing
gehad en krijgen zij jaarlijks bijscholing. Er is een opleidingsplan VE (actueel: 2020), waarin we
omschrijven hoe we de kennis en vaardigheden van de beroepskracht VVE onderhouden. Dit plan
wordt jaarlijks bijgewerkt. In het opleidingsplan staat ook omschreven hoe de medewerker wordt
ondersteund door de pedagogisch coach.
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Samenwerking met de basisschool
VE-locaties werken nauw samen met de basisscholen.





De Pioniertjes (bassischool de Toermalijn);
Hiawatha (basisschool de Nieuwe Wereld);
’t Boterbloempje (basisschool de Ranonkel);
De Speelmolen (basisschool Wheermolen).

Er zijn regelmatig overlegmomenten tussen de peuteropvang en de school. De operationeel manager
overlegt minimaal twee maal per jaar met de directie, maar ook met de internbegeleiders en/of
bouwcoördinatoren van de basisschool. Tijdens deze overleggen kijken we welke thema’s en
activiteiten we samen kunnen doen en vindt er inhoudelijk overleg en overdracht plaats. Onze peuters
brengen ook bezoekjes aan de basisscholen om alvast te wennen. Deze bezoekjes kunnen variëren
van even kijken bij de kleuters tot echte meespeelmomenten. Het streven is om 2 keer per schooljaar
een gezamenlijk thema met de onderbouw te ondernemen, bij voorkeur zijn dat Uk & Puk activiteiten.
Met Uk & Puk doen kinderen al spelenderwijs nieuwe vaardigheden op en maken ze een brede
ontwikkeling door. Uk & Puk, en ons kindvolgsysteem, maakt gebruik van de SLO-doelen: kinderen
groeien als vanzelf toe naar groep 1.

Doorgaande ontwikkellijn: overdracht naar basisschool
De VVE peuterspeelzalen van Kinderen & Ouders streven naar een doorgaande lijn naar het
basisonderwijs. De medewerkers van de peuterspeelzaal overleggen met de leerkrachten van de
onderbouw wanneer een peuter overstapt naar de basisschool. Deze overdracht vindt plaats aan de
hand van een overdrachtsformulier (bijlage bij ons kindvolgsysteem). Er is sprake van een koude
(schriftelijk) of een warme overdracht (mondelinge toelichting). Wanneer het kind de opvang verlaat,
wordt een overdrachtsformulier ingevuld door de pm'ers. Tijdens het eindgesprek met ouders wordt
dit overdrachtsformulier besproken. Indien het kind ook naar een buitenschoolse opvang gaat (bij de
leeftijd van 4 jaar), wordt het overdrachtsformulier twee maal ingevuld. Wanneer een kind naar een
inpandige basisschool gaat, dan verzorgen onze pedagogisch medewerkers (mentor) de overdracht.

Borging: uitvoering beleid evalueren en bijstellen
Jaarlijks wordt geëvalueerd of we met onze werkwijze verantwoorde opvang bieden, zoals bedoeld is
in de wet. De onderwerpen die worden geëvalueerd:
 Aanbod van activiteiten;
 Ontwikkelingsstimulering;
 Volgen van de ontwikkeling (en afstemmen aan aanbod);
 Ouderbetrokkenheid;
 Inrichting ruimte en kwaliteit van beschikbaar materiaal;
 Samenwerking en doorgaande ontwikkellijn naar de basisschool;
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