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Pedagogisch beleidsplan Peuterschool “De eerste Stap” 
 
Voorwoord 
 
Als directie en medewerkers van peuterschool “de eerste Stap”, leveren we kwalitatief goede 
peuteropvang. Wij werken met medewerkers die jarenlange ervaring hebben in het werken met kinderen 
in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 
 
Peuterschool “De eerste Stap” is gericht op het verder helpen ontwikkelen van kinderen in de leeftijd van 
2 tot 4 jaar. Verbetering van de pedagogische kwaliteit is hierbij een belangrijke onderdeel. Wij zijn 
kritisch naar ons pedagogisch handelen en evalueren jaarlijks ons pedagogisch beleid.  
 
Kinderen zelf laten ontdekken is voor ons een belangrijk uitgangspunt in het begeleiden van jonge 
kinderen en hun ontwikkeling. Door positieve aandacht te geven proberen wij hun nieuwsgierigheid en 
enthousiasme te voeden en ze te leren om vertrouwen te krijgen in hun eigen mogelijkheden. Door veel 
en goed naar hen te kijken en te luisteren ervaren zij dat ze serieus worden genomen. Kinderen 
ontwikkelen zelfvertrouwen als je ze de ruimte geeft om met elkaar bezig te zijn en ook als je ze zelf hun 
eigen problemen laat oplossen.  
 
In dit plan wordt beschreven hoe wij werken aan de vier competenties, genoemd in de Wet 
Kinderopvang, namelijk de emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en 
de overdracht van waarden en normen. 
 
Naast dit pedagogisch beleidsplan hebben we voor de dagopvang en buitenschoolse opvang een ander 
plan. 
 
Het pedagogisch beleidsplan ligt voor ouders ter inzage op de locatie, tevens kunnen zij deze 
downloaden vanaf onze internetsite (www.ZoWieZo.nu) Alle andere protocollen waar in dit beleidsplan 
naar verwezen wordt, liggen ter inzage. Vraag ernaar bij onze medewerkers en onder het genot van een 
kopje thee/ koffie kunt u dit rustig doorlezen.  
 
Ik wens u veel leesplezier, mocht u vragen hebben dan verneem ik dit uiteraard graag van u. 
 
Susan Veldink, directeur Kinderopvang ZoWieZo 
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Hoofdstuk 1 Opvoedingsdoelen 
 
1.1 Het opvoedingsdoel is: de kern tot bloei laten komen. 
Wat in potentie aanwezig is in het kind, wordt door ons gestimuleerd. Zo kan een kind zijn en verder 
groeien tot wie hij werkelijk is. Om dit te bereiken, kijken en luisteren wij goed naar kinderen. Onze 
visie op opvoeden is dat wij aansluiten bij het kind en zijn mogelijkheden. 
De ouders dragen de zorg voor en opvoeding van hun kind(eren) tijdelijk aan ons over. Daarom 
hebben de kinderen bij peuterschool “De eerste Stap” van kinderopvang ZoWieZote maken met 
professionele opvoeders: de pedagogisch medewerkers. Zij zijn zich bewust van hun (grote) 
verantwoordelijkheid en nemen deze taak met veel plezier, positieve energie en deskundigheid op zich. 
 
1.2 Vier pedagogische basisdoelen 
Het pedagogisch beleidsplan is gebaseerd op de vier pedagogische basisdoelen die in de Wet 
Kinderopvang zijn omschreven. Deze doelen zijn gericht op het geven aan kinderen van: 

● een gevoel van emotionele veiligheid; 
● gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie; 
● gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie; 
● de kans om zich waarden en normen, de ‘cultuur’ van een samenleving, eigen te maken. 

 
1. Geven van emotionele veiligheid; een thuis waar kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen 
zijn.  

Het bieden van een gevoel van veiligheid zien we als het belangrijkste opvoedingsdoel. Als een kind zich 
emotioneel veilig voelt draagt dat in positieve zin bij aan een gevoel van welbevinden. Het vormt 
bovendien de basis voor de overige opvoedingsdoelen. Wij zien het als een voorwaarde voor een kind 
om zelfstandig te kunnen worden en zich optimaal te ontwikkelen. 
 

2. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van een persoonlijke competentie.  
Met persoonlijke competenties bedoelen we persoonskenmerken als veerkracht, zelfstandigheid en 
onafhankelijkheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Competenties waarmee kinderen 
verschillende problemen kunnen oplossen en zich leren aan te passen aan veranderende 
omstandigheden. Kinderen ontwikkelen deze vaardigheden door ontdekkingen te doen en door te 
spelen. Ze ontdekken nieuwe handelingsmogelijkheden die vervolgens tijdens het spelen worden 
geoefend, uitgebouwd, gevarieerd en geperfectioneerd. 
 

3. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van een sociale competentie.  
De belangrijkste voorwaarde voor een optimale sociale en emotionele ontwikkeling is een omgeving 
waarin het kind zich gewaardeerd en geliefd voelt. Een ander belangrijk aspect van de sociale 
ontwikkeling vinden wij de ervaring hoe het is om samen te zijn met andere kinderen en volwassenen. 
Door de omgang met leeftijdsgenootjes en pedagogisch medewerkers leert het kind de uitwerking van 
zijn gedrag kennen op andere mensen. Tevens leert het kind al vroeg de betekenis van delen, troosten, 
helpen, rekening houden met anderen en omgaan met conflicten. 
 

4. Waarden en normen, ‘cultuur’.  
Het overbrengen van waarden en normen speelt in de opvoeding van kinderen voortdurend een rol. 
Waarden geven een uitdrukking aan de betekenis die mensen hechten aan bepaalde gedragingen of 
gebeurtenissen. Het zijn ideeën of opvattingen die aangeven hoe belangrijk mensen iets vinden. 
Kinderen komen in de kinderopvang in aanraking met meer of andere aspecten van de cultuur dan thuis. 
In een groep doen zich relatief veel leermomenten voor, bijvoorbeeld bij conflicten tussen kinderen, bij 
verdriet of pijn, maar ook bij rituelen en feesten. De groep biedt mogelijkheden om zich de algemeen 
geldende waarden, normen en regels van de samenleving eigen te maken. 
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1.3 Hoe werken wij aan deze pedagogische doelen 
Wij vertalen deze pedagogische opvoedingsdoelen aan de hand van vijf aandachtsgebieden: 

● De pedagogisch medewerker- kind interactie; 
● Fysieke omgeving; 
● De groep; 
● Het activiteitenaanbod; 
● Het spelmateriaal; 

 
Al deze middelen zetten wij op een bewuste manier in, om de vier pedagogische doelen in opvoeding 
en ontwikkeling te ondersteunen en te bereiken. Op de volgende pagina’s gaan wij uitgebreider in op 
iedere doelstelling. Op basis van bovenstaande opvoedingsdoelen en middelen geven wij concrete 
voorbeelden van hoe wij in de dagelijkse praktijk met de situaties rondom de kinderen omgaan. 
 
1.4 Hoe worden de pedagogische doelen bereikt? 
 

1. Het bieden van een gevoel van veiligheid: emotioneel, veilig en ‘thuis’ kunnen 
voelen. 

 
Onder het begrip emotionele veiligheid verstaan wij een veilige basis: een ‘thuis’ waar kinderen zich 
kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn. Wij zien het als de basis voor kinderen om zich te kunnen 
ontwikkelen. Wanneer kinderen die veiligheid daadwerkelijk ervaren, durven zij op onderzoek uit te gaan 
en willen zij gaan ontdekken. Als een kind zich veilig voelt en weet dat hij op de pedagogisch 
medewerker kan terugvallen, kan het zijn aandacht richten op zijn omgeving en is hij vrij om nieuwe 
indrukken op te doen. Voor de pedagogisch medewerker betekent dit onder andere dat ze betrokken is 
bij wat de kinderen beleven, voelen en ervaren. 
 

Praktijk Voorbeeld  
Mike komt huilend met zijn mama op de peuterschool. Afscheid nemen van zijn mama is niet makkelijk 
voor hem. Pedagogisch medewerker Gerrie gaat naar Mike toe en zegt dat ze goed begrijpt dat hij zo 
verdrietig is en troost hem. Zij legt uit dat mama hem straks weer op komt halen. Met behulp rust, 
genegenheid en mogelijk van dagritmekaarten legt ze uit wanneer mama weer komt. Mike neemt 
afscheid van zijn mama en mama van Mike. Daarna zoeken Mike en pedagogisch medewerker Gerrie 
samen spelmateriaal om mee te spelen. 

 
Behalve de interactie met de pedagogisch medewerker zijn er ook andere factoren die kinderen helpen 
om een gevoel van veiligheid en vertrouwen te geven. Door bijvoorbeeld de contacten met andere 
kinderen, wordt er emotionele veiligheid ervaren. Het kind zal geleidelijk de leiding, andere kinderen en 
de ruimte leren kennen. Bij Peuterschool “de eerste Stap” past de opbouw van de leeftijd, ontwikkeling 
en situatie van het kind. Duidelijkheid en structuur vinden wij belangrijk om een veilige basis te creëren 
binnen de peuterschool. Elk kind heeft/krijgt ruimte in het ontdekken van zijn mogelijkheden. Dit geeft 
de kinderen rust en veiligheid. De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor het bieden van een 
dagelijks ritme waarbij er afwisseling plaats vindt in rust en actie, stilte en geluid, alleen en samen, zodat 
kinderen de benodigde tijd krijgen om opgedane kennis en ervaringen te verwerken. 
 
Dit gevoel van veiligheid is te bereiken wanneer het dagritme van de kinderen volgens een vaste 
structuur is opgebouwd. Peuterschool “De eerste Stap” brengt structuur aan in de dagen dit zorgt voor 
continuïteit. Wij vinden dat ieder kind zijn eigen karakter en talenten heeft, daar is de pedagogisch 
medewerker zich bewust van. Zij kijkt en luistert naar wat ieder kind nodig heeft en waardeert het kind 
om wie hij/zij is. Zo komt ieder kind het beste tot zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. Het gebruik van 
rituelen en vaste punten in het dagritme zijn belangrijk om een groepsgevoel en een gevoel van 
vertrouwdheid te creëren. Dat kan door met elkaar rituelen te maken en ervaringen te delen.  
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Bij de peuters staat centraal dat wij ruimte bieden aan het kind om zichzelf te zijn, met in achtneming 
van de grenzen en kunnen van ieder kind. Spel- en activiteitenaanbod zijn van invloed op de emotionele 
veiligheid. Bij de peuters brengen wij ook een bepaalde structuur aan in het dagritme. Daarnaast maken 
we afspraken met de kinderen over gebruik van de ruimte en het speelmateriaal zodat de kinderen 
weten waar ze aan toe zijn. De pedagogisch medewerkers hebben een regelmatige samenwerking wat 
zich uit in het samen organiseren van activiteiten, zowel binnen als buiten activiteiten zodat het kind in 
zijn spel de andere kinderen en pedagogisch medewerkers leert kennen. 
 

Praktijkvoorbeeld;  
Doordat wij positief in gaan op de verschillende emoties zoals blijdschap, verdriet, woede of angst 
vinden wij dat hier een basis wordt gelegd voor het leren kennen van zijn gevoelens. We leren de 
peuters om met zijn eigen gevoelens om te gaan en staan we er samen bij stil hoe de peuters dit aan de 
andere kinderen duidelijk kunnen maken. Wij nemen de gevoelens van de peuter serieus, wij als 
pedagogisch medewerker, luisteren en er wordt mee geleefd. Wij denken vanuit het kind en laten aan de 
peuter merken dat wij hem begrijpen. Door vooral complimentjes en kijken naar de peuter als een kind 
met een eigen persoonlijkheid en identiteit wordt een positief zelfbeeld ontwikkeld.  

 
Peuterschool “De eerste Stap”’ maakt gebruik van een bewuste kleur- en materiaal keuze. Wij vinden dit 
belangrijk omdat het bijdraagt aan een prettige en gemoedelijke sfeer. Wij willen een uitnodigende 
ruimte creëren waardoor kinderen zich op hun gemak kunnen voelen. De inrichting van de verschillende 
ruimtes is zo ingedeeld dat we hoekjes hebben gecreëerd waar kinderen zich kunnen terugtrekken 
wanneer hier behoefte aan is. 
 

2. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de persoonlijke competentie. 
In onze samenleving gaan wij ervan uit dat elk kind een individu is met eigen mogelijkheden, afhankelijk 
van aanleg en ontwikkelingsfase. Voor een goede ontwikkeling is het belangrijk dat we rekening houden 
met het ontwikkelingsstadium en tempo van het kind. Of wanneer kan een kind wat aan. Wij creëren 
een sfeer waarin ieder kind de kans krijgt om te zien wie het is, met zijn kwaliteiten en grenzen van wat 
het kan en wil. Wij benaderen het kind respectvol en positief en geven het de ruimte om zelf of met 
elkaar kleine probleempjes op te lossen. Wij vinden dat de pedagogisch medewerkster een voorbeeld is 
voor de kinderen bij het ontwikkelen van deze competentie. Hun gedrag bij leuke en minder prettige 
momenten, de manier waarop zij problemen aanpakken, kortom hun eigen persoonlijke competenties 
zijn van grote invloed op de ontwikkeling bij kinderen. 
 

Praktijkvoorbeeld;  
‘Wij sluiten aan bij wat het kind kan en stimuleren daar waar het nodig is. Wij blijven aandacht houden 
voor ruimte van eigen initiatieven van het kind. Door dingen zelf te laten maken of ontdekken zodat ze 
leren inzien waar ze goed in zijn.’  

 
De pedagogisch medewerker creëert mogelijkheden in spel door het aanbod van materialen en 
activiteiten aan te bieden aansluit bij het ontwikkelingsniveau van het kind. Er is een evenwicht tussen 
veiligheid en uitdaging in de omgeving van activiteiten en spelmaterialen die aansluiten bij leeftijd, 
karakter en interesse van het kind. De inrichting van de ruimtes is zodanig ingericht dat een kind zich 
veilig voelt en ongestoord kan spelen. 

 
Praktijkvoorbeeld;  
Wij stimuleren de ontwikkeling van de creativiteit door het aanbod van verschillende activiteiten en 
materialen. We hebben iedere maand een thema en hier passen wij ons aanbod van activiteiten op aan.  

 
Kinderopvang ZoWieZo verzorgt jaarlijks een risico inventarisatie in het gehele kinderdagverblijf op 
gebied van veiligheid en gezondheid en zo dus ook voor Peuterschool “De eerste Stap”. De pedagogisch 
medewerk(st)ers zien toe op een veilige en gezonde leefomgeving. Elk kind is trots als het zelf dingen 
kan doen. Wij stimuleren de zelfstandigheid van elk kind lettend op wat past bij ontwikkeling en leeftijd. 
Wij vinden dit van belang aangezien dit zijn zelfvertrouwen bevordert en stimuleert tot het nemen van 
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eigen initiatieven. Wat een kind al zelf kan, laten we het kind zelf doen! Dit uit zich doordat de kinderen 
bepaald speelmateriaal zelf kunnen pakken. De ruimtes zijn zo ingericht dat de kinderen weten wat ze 
waar kunnen vinden en waar kunnen doen in overleg met de pedagogisch medewerker. 
 
De aanwezigheid van leeftijdsgenootjes biedt het kind de mogelijkheid om emoties en behoeften te leren 
communiceren met anderen. Ook het oefenen van persoonlijke mogelijkheden als: elkaar troosten, met 
elkaar plezier maken en elkaar helpen. Zo leert een kind ervaringen te delen met een of meerdere 
leeftijdsgenootjes. Pedagogisch medewerkers bieden activiteiten aan die mogelijkheden bieden tot het 
verder ontwikkelen van de persoonlijke competentie, zoals winnen en verliezen, spelen en meespelen, 
dingen zelf knutselen/ maken en hiervoor complimenteren. Zo vinden wij dat kinderen leren wat zij 
kunnen en wie ze zijn. 
 

Praktijkvoorbeeld;  
 ‘Wij ervaren dagelijks dat de aanwezigheid van leeftijdsgenootjes het kind de mogelijkheid biedt om 
emoties te leren en te communiceren met anderen. Het kind kan ervaringen leren delen met een of 
meerdere kinderen, elkaar troosten en met elkaar plezier maken.’  

 
3.  Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competentie 

Het leren om te gaan met andere kinderen en volwassenen is essentieel voor iedereen om zich staande 
te kunnen houden in de samenleving. 
Het is handig als je kunt samen spelen, samenwerken, samen delen, anderen helpen, in anderen kunnen 
verplaatsen, kunnen communiceren, conflicten kunnen voorkomen en oplossen, vriendschappen sluiten 
en onderhouden. In de interactie met andere kinderen en volwassenen doen kinderen ervaring in het 
deel uit maken van een groep en hier een eigen weg in te vinden. Kinderen ervaren en ontdekken op 
deze manier wat wel en niet werkt in de omgang met elkaar. Kinderen ontwikkelen op deze manier hun 
sociale vaardigheden en kennis. Wij vinden dit een belangrijke competentie zodat de kinderen goed 
kunnen functioneren in de huidige maatschappij. Wij bieden mogelijkheden voor interacties en 
groepsprocessen. Soms spelen we met de kinderen in een grote groep, soms in een klein groepje of met 
zijn tweetjes. Dit zijn rituelen die wij op de groep vormen, betrokkenheid geven en een gevoel van 
saamhorigheid doet ontstaan. 
Kinderen zullen tijden hun bezigheden ervaren hoe het is om bijvoorbeeld speelgoed te delen, op elkaar 
te wachten, samen spelen, praten en luisteren, maar ook plezier maken. Op deze momenten leren de 
kinderen omgaan met emoties die zich kunnen gaan voordoen in die situaties als plezier, grapjes, een 
conflict, boosheid of verdriet. 
 

Praktijkvoorbeeld;  
 ‘Wij besteden aandacht aan de kinderen door ontwikkeling van de sociale competentie. Dit bevorderen 
we door de kinderen met elkaar te laten spelen, te zingen, te lezen, te praten en samen te zijn. Zodat in 
de groep de ruimte ontstaat voor belangstelling naar elkaar. Zo kunnen ze op hun eigen manier met 
elkaar kletsen, elkaar nadoen, elkaar uitdagen. Het hebben van plezier staat hier voorop!’  

 
Bij het ontwikkelen van de sociale competentie heeft de pedagogisch medewerk(st)er een 
voorbeeldfunctie. Haar houding in bijvoorbeeld conflictsituaties, haar relatie met de kinderen, haar 
manier van communiceren met de kinderen en ouders/ verzorgers, is en vormt haar eigen sociale 
competentie. Deze vinden wij zeer bepalend voor de ontwikkeling hierin van het kind. 
De sociale competentie en de omgeving van de kinderen uit zich in het maken van heldere en 
begrijpelijke afspraken over wat wel en niet mag op de groepen. Ook vinden wij het verwoorden van 
mogelijke risico’s in spelsituaties van belang om een kind leren om te gaan met dergelijke situaties. 
Kortom het betekent veel voor ons om met kinderen te praten over verantwoordelijkheden, omgang met 
anderen en zijn omgeving. 
 
  

Pedagogisch beleid peuterschool “De eerste Stap” 2017 

 



Pagina | 9 
 

Praktijkvoorbeeld;  
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen tijdens hun bezigheden kunnen ervaren hoe het is om 
speelgoed te delen, op je beurt te wachten, samen spelen, luisteren en plezier maken. Daarnaast vinden 
wij het van belang dat kinderen leren omgaan met emoties tijdens hun bezigheden zoals het hebben van 
plezier, grapjes, boosheid, een conflict of verdriet.  
Daarnaast maken we heldere en begrijpelijke afspraken met de kinderen over wat wel en niet mag op de 
groep. Waardoor de kinderen leren met afspraken om te gaan met respect voor zichzelf en de anderen.’  

 
Kinderopvang ZoWieZo draagt zorg voor de inrichting van de ruimtes en aanbod van het spelmateriaal 
dat opnieuw zal uitnodigen tot sociale interacties. Zo richten wij hoeken in waar kinderen min of meer 
ongestoord kunnen spelen, maar ook dat ze kunnen blijven zien wat andere kinderen doen. 
 

4.  De kans om zich waarden en normen eigen te maken; ‘de cultuur’ 
Wij vinden dat kinderen een kans moeten krijgen om zich de waarden en normen eigen te maken van de 
samenleving. We dragen waarden en normen over aan de kinderen om ze te leren hoe we met elkaar 
om kunnen gaan. Dit achten wij noodzakelijk voor de kinderen om die waarden en normen van de 
maatschappij waar zij deel van uit maken, leren kennen en eigen te maken. 
Waarden en normen reflecteren wij in rituelen en gewoonten, regels op de groep, in het handelen van 
de pedagogisch medewerker en in de manier van omgaan met elkaar. Wij maken heldere afspraken over 
hoe er wordt omgegaan met verschillende ruimtes en speelgoed (zoals juist gebruik van het speelgoed 
en het opruimen hiervan. Tijdens spel en activiteiten doen kinderen ervaring op met normen en waarden 
in relatie tot andere kinderen.  
De pedagogisch medewerker ziet er op toe dat kinderen spelen met respect voor ieders eigenheid en 
ruimte. Wij vinden het belangrijk om kinderen te leren respect te hebben voor ieders eigendommen of 
bezigheden, dus niet zomaar iets van een ander pakken zonder het te vragen. Daarnaast uit respect 
hebben voor anderen zich ook in elkaar niet bijten, te slaan of uitschelden. 
 

Praktijkvoorbeeld;  
Ons gedrag als peuter en pedagogisch medewerk(st)er speelt een belangrijke rol bij de morele 
ontwikkeling van kinderen. Door onze reacties ervaren kinderen de grenzen van wat goed of wat fout is. 
Wij vinden het daarom belangrijk dat kinderen vanuit een positieve benadering worden begeleid bij het 
eigen maken van de waarden en normen. Dit uit zich in door uitleg te geven over gemaakte afspraken, 
zo wordt inzicht geboden wanneer een kind een afspraak overtreedt.’  

 
Pedagogisch medewerk(st)ers hebben een belangrijke rol in het uitdragen, voorleven van waarden en 
normen. Wij zijn hier ons van bewust. In de bejegening van kinderen, ouders/ verzorgers, omgaan met 
de omgeving, gewoontes op de groep en het kinderdagverblijf ziet u terug wat wij belangrijk en goed 
vinden. We leven voor, geven het goede voorbeeld, en leggen uit wat er van een kind verwacht wordt. 
Ons uitgangspunt hierbij is een positieve houding tegenover de kinderen. 
 

Praktijkvoorbeeld;  
 ‘Tijdens spel en activiteiten laten we de kinderen ervaring op doen met waarden en normen in relatie 
tot andere kinderen. Wij zien er op toe dat kinderen spelen met respect voor ieders eigenheid en ruimte.’  
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Hoofdstuk 2 Plaatsing 
 
2.1 Groepsindeling  
Bij peuterschool “De eerste Stap” vangen wij dagelijks maximaal 16 kinderen op in de leeftijd van 2 tot 4 
jaar in één stamgroep. Wij hanteren te allen tijde de beroepskracht- kindratio (BKR) en berekenen deze 
via de rekentool www.1ratio.nl.  
 
In de praktijk komt dit neer op: 
1 pedagogisch medewerker per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar; 
1 pedagogisch medewerker per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar; 
 
Peuterschool “ De eerste Stap” 
Deze ruimte bevindt zich in het midden van het pand waar ook de BSO van kinderopvang ZoWieZo in 
gevestigd is. Wij bieden peuteropvang aan voor maximaal 16 kinderen in deze ruimte in de leeftijd van 2 
tot 4 jaar. Peuterschool de eerste stap is vijf dagen per week geopend, voor de openingstijden verwijs ik 
u naar onze internetpagina www.zowiezo.nu. Peuterschool “De eerste Stap” is open van 8:30- 13:30 uur 
en tijdens schoolvakanties van 8:30-12:00 uur. Wilt u gebruik maken van onze diensten tijdens de 
schoolvakantie vraag dan naar de mogelijkheden via het hoofdkantoor in Wognum. 
 
2.3 Personeel 
We zorgen voor continuïteit op de groepen door zoveel mogelijk vaste personeelsleden op vaste dagen 
te laten werken. We werken met pedagogisch medewerkers die verantwoordelijk zijn voor hun eigen 
ruimte en locatie onder leiding van een leidinggevende.  
 
Alle pedagogisch medewerkers beschikken over een diploma dat vereist is voor het werken in de 
kinderopvang (conform de CAO Kinderopvang). Ook hebben alle medewerkers, stagiaires en 
invalkrachten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De sector kinderopvang werkt met een 
beroeps- en meldcode waar alle medewerkers zich aan dienen te houden. Binnen het kader van de 
deskundigheidsbevordering van onze medewerkers organiseren wij regelmatig bijeenkomsten voor ons 
personeel. Door het aanbieden van cursussen, workshops of trainingen houden wij de expertise van 
onze medewerkers op peil en wordt die waar nodig verbeterd. Binnen de diverse vestigingen bestaat een 
uitwisseling van kennis en ervaring tussen medewerkers. 
 
Daarnaast zijn wij een erkend leerbedrijf voor het SBB. Dat betekent dat er bij ons beroepskrachten in 
opleiding stage kunnen lopen, die een opleiding tot pedagogisch medewerker volgen. Zij volgen een 
Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) via het Horizon College of een andere erkende onderwijsinstelling. 
 
In geval van calamiteiten zal de eerste opvang door de leidinggevende zelf worden waargenomen. 
Onmiddellijk zal dan ook een oplossing worden gezocht wie er op dat moment kan invallen. Hierbij wordt 
het huidige personeel geraadpleegd of eventuele oproepkrachten. 
 
2.4 Vierogenprincipe 
Binnen de peuterschool wordt gewerkt met één groep van maximaal 16 peuters onder begeleiding van 
twee pedagogisch medewerksters en mogelijk een stagiaire. De kinderen komen op vaste dagdelen, 
waardoor zij steeds dezelfde kinderen om zich heen hebben. Zij worden begeleid door vaste pedagogisch 
medewerkers die op vaste dagdelen werken, waardoor de peuters elke keer hetzelfde vertrouwde 
gezicht zien.  
Het kan voorkomen dat de vaste medewerker kort- of langdurig afwezig is in verband met ziekte of 
verlof. In dat geval streeft ZoWieZo naar een structurele vervanging door één van onze vaste inval- 
medewerkers. 
Gedurende de dag is de sociale controle op de medewerkers en kinderen groot. Er zijn altijd meerdere 
volwassenen in het gebouw aanwezig. De groep is open en er zijn veel ramen. Men loopt en kijkt 
gemakkelijk bij elkaar binnen. 
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Kinderopvang ZoWieZo heeft het vierogenprincipe voor kinderen tussen 0 en 4 jaar als volgt uitgewerkt. 
Peuterschool “de eerste Stap” volgt de regels op zoals ZoWieZo deze opgesteld heeft: 

● Er wordt gestreefd naar meer dan één pedagogisch medewerker aanwezig op de groep. 
● Pedagogisch medewerkers gaan altijd met z'n tweeën (of meer) op stap met de kinderen. 
● Pedagogisch medewerkers lopen regelmatig onaangekondigd elkaars groepsruimtes binnen. 

Vooral op de momenten waarop Pm-ers alleen op de groep staan, zoals tijdens openen/ sluiten 
en pauzemomenten. 

● De leidinggevende en/of kantoormedewerkers komen regelmatig binnen in de groepsruimten. 
Vooral op de momenten waarop Pm-ers alleen op de groep staan, zoals tijdens openen/ sluiten 
en pauzemomenten. Zij zorgen ervoor dat hun bezoek geen vast patroon aanneemt. 

● Verschoningsruimte is aanwezig op de groep zelf. 
● De deuren van beide groepsruimten worden op bepaalde tijden van de dag open gezet zodat er 

meer transparantie is. 
● Van binnenuit zijn de buitenspeelterreinen overzichtelijk en houdt degenen die binnen zijn mede 

toezicht op het buitenspelen. 
● De flexibele inzet van mogelijke stagiaires vergroot deze aanwezigheid van ogen en oren. 
● Tijdens haal- en brengmomenten komen er voortdurend ouders binnen om hun kinderen te 

halen en overdracht te doen. Op dit moment maken wij gebruik van de ogen van de ouders, de 
pedagogisch medewerker heeft weinig/ tot geen kans, zich alleen af te zonderen met een of 
meerdere kinderen. 

2.5 Plaatsingsbeleid 
Inschrijving gebeurt door middel van het gebruikelijke inschrijvingsformulier van ZoWieZo via de 
website. Zodra de inschrijving bij ons binnen is, wordt het nieuwe kind toegevoegd in ons systeem en 
krijgen de ouders/verzorgers een bevestiging. Ouders/verzorgers ontvangen van ons een 
plaatsingsvoorstel zodra wij de opvang van uw kind(eren) kunnen garanderen. Zodra hier akkoord op is, 
zullen wij het contract toesturen. 

2.6 Plaatsingsmogelijkheden 
Plaatsing is mogelijk variërend van 1 tot 5 dagen per week. Opvang vindt in principe plaats gedurende 
vaste dagen per week, zoals in het contract staat opgenomen. Wij bieden ook flexibele opvang aan. 

2.7 Opzegtermijn 
De eerste maand van plaatsing geldt bij ons als proefmaand, waarin opzegging zonder opzegtermijn 
mogelijk is. Voldoet de opvang van uw kind tijdens deze proefmaand aan uw verwachtingen, dan 
continueren we de plaatsingsovereenkomst automatisch. Bevalt de opvang u niet, of is er een andere 
reden waarom u besluit (toch) geen gebruik te maken van onze opvang, dan staat het u vrij de 
overeenkomst te ontbinden. De afgenomen uren worden wel in rekening gebracht. Na deze proefmaand 
geldt de gebruikelijke opzegtermijn van 1 maand voorafgaande aan de eerste van de maand.  
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2.8 Plaatsingscriteria 
Kinderopvang ZoWieZo stelt zich ten doel kinderopvang te verzorgen voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar. 
Ons kindercentrum en zo ook de peuterschool is niet ingericht op specifieke opvangtaken voor kinderen 
met een verstandelijke en of lichamelijke beperking. Als er kinderen met ontwikkelingsachterstanden 
en/of gedragsproblemen wordt aangemeld. Dan wordt er individueel gekeken naar de mogelijkheden die 
ZoWieZo kan bieden t.a.v. de zorg en begeleiding die het kind nodig heeft. Hierbij staat het belang van 
het betreffende kind, de groep en de pedagogisch medewerker van ZoWieZo centraal. 

Voor de plaatsing van (elk) kind wordt onder andere gekeken of:  

● Het team het betreffende kind kan begeleiden, zonder dat het betreffende kind of de andere 
kinderen daardoor tekort komen 

● Het betreffende kind, de andere kinderen en het team zich veilig kunnen voelen 
● Het betreffende kind de structuur van ervaringsgerichtheid aankan 
● Het betreffende kind goed mee kan draaien in een groep 
● Het betreffende kind goede aansluiting vindt bij de andere kinderen 
● Het betreffende kind mee kan doen aan de georganiseerde activiteiten  
● De bijzonderheden omtrent het betreffende kind, het kind zelf, de andere kinderen en de 

groepsleiding niet negatief beïnvloedt. 

2.8 Opzegging/beëindiging 
Op basis van onze plaatsingscriteria kan kinderopvang ZoWieZo op gegronde redenen afzien van 
plaatsing of de plaatsing beëindigen. Dit gebeurt in overleg met de directie en de ouder(s)/verzorger(s). 
Conform afspraak houden wij een opzegtermijn van 1 maand voorafgaande aan de eerste van de 
maand. Opzegging dient schriftelijk of per mail bij kinderopvang ZoWieZo te worden ingediend. 
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Hoofdstuk 3 Een dag bij peuterschool “De eerste stap” 
 
3.1 Dagindeling 
Een vaste dagindeling biedt kinderen structuur en houvast. Zij raken vertrouwd met steeds terugkerende 
vaste momenten, waardoor de peuterschool een veilige en vertrouwde omgeving van de kinderen wordt. 
Er zijn momenten op de dag waarbij de kinderen en pedagogisch medewerkers gezamenlijk aan tafel 
zitten om onder andere te eten, drinken en activiteiten ondernemen. 
 
08:30 tot 09:00 uur – De peuters en hun ouders komen samen naar de peuterschool. De kinderen 
kunnen kiezen waarmee ze willen spelen. Voor de ouders is er de gelegenheid om onder het genot van 
een kopje koffie of thee in gesprek te gaan met andere ouders of de pedagogisch medewerkers. Er is 
ruimte voor overdracht van informatie over het kind en ouders kunnen een activiteit met hun kind doen. 
09:00 uur – De kinderen hebben de mogelijkheid tot vrij spel. Hierbij kunnen ze zelf kiezen met welk 
spelmateriaal ze willen spelen, in de groepsruimte of in de grofmotorische ruimte. 
09:30 uur – Er wordt een VVE-activiteit met de kinderen gedaan, in kleine of grote groepen en soms 
individueel. 
10:00 uur – De kinderen gaan in de kring en er wordt gezamenlijk gedronken en een koekje gegeten. 
Ook wordt er gezongen, verhalen verteld en kan er een spelletje worden gedaan. 
10:30 uur - Indien het goed weer is, wordt er buiten gespeeld met het daarvoor bestemde 
buitenmateriaal. Wanneer het weer het niet toelaat om buiten te spelen, wordt de kinderen binnen een 
activiteit aangeboden. 
11:30 uur – De ouders komen hun peuters weer ophalen. 
 
Voor de kinderen die gebruik maken van verlengde opvang hebben ‘s middags het volgende dagritme 
11:45 uur – gezamenlijk een broodje eten en drinken 
12:30 uur – vrij spelmoment 
13:00 uur – Er wordt een VVE-activiteit met de kinderen gedaan, in kleine of grote groepen en soms 
individueel. 
13:30 uur - De ouders komen hun peuters weer ophalen. 
 
Bij peuterschool “De eerste Stap” wordt themagericht gewerkt. De thema’s worden in onderling overleg 
gekozen hierbij gebruiken we ook vve programma richting Puk & Ko. Wij hebben twee pedagogisch 
medewerksters die Puk & Ko gecertificeerd zijn. De thema’s sluiten aan bij de seizoenen, feesten en 
onderwerpen als circus, dieren, etc. door het jaar heen. De spelmaterialen en het speelgoed passen we 
aan bij het gekozen thema. Het knutselen is gericht op het betreffende thema. Deze materialen worden 
bewaard in speciale opbergkisten die, behalve thematisch speelgoed, ook allerlei ideeën voor activiteiten 
bevatten. Voorbeelden van deze thema’s zijn: boerderij, muziek, circus en kerst. Activiteiten binnen de 
peuterschool zijn, behalve vrij spelen waarin de fantasie en het samenspelen belangrijk zijn, ook gerichte 
opdrachten. Deze opdrachten zijn nooit verplicht: kinderen zijn vrij om iets te maken of te doen. Wij 
vinden het belangrijk dat kinderen kennismaken met 
diverse materialen en leren om hun creativiteit te uiten. Het aanbod van speelgoed varieert per dag. 
 
3.2 Intake 
Alle kinderen starten met een intake. Dit houdt in dat er samen met hun ouders een half uur a drie 
kwartier kennis gemaakt wordt met de groep en de pedagogisch medewerkers. Terwijl de peuter door 
de ene pedagogisch medewerker betrokken wordt bij het spelen in de groep, heeft de andere 
pedagogisch medewerker een gesprek met de ouder(s) voor (praktische) informatie-uitwisseling. Er 
wordt verteld over de dagelijkse gang van zaken op de speelzaal en de ouder wordt gevraagd naar 
informatie over onder andere het gedrag, de ontwikkeling en de gezondheid van het kind. (ook 
thuissituatie?) 
Tijdens de eerste speeldag en ook daarna geven de pedagogisch medewerkers het kind de tijd om te 
wennen aan de nieuwe omgeving. Bij binnenkomst zoekt de medewerker contact met het kind en 
probeert het kind op zijn gemak te stellen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de naam van het kind te 
noemen en te laten weten dat hij van harte welkom is: ‘hallo ……, fijn dat je er vandaag bent’. Omdat 
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vooral de wenkinderen behoefte hebben aan contact met de medewerker, zal deze extra aandacht 
hieraan besteden door bijvoorbeeld het kind op schoot te nemen of een arm om het kind te doen. 
De pedagogisch medewerker introduceert de nieuwe peuter bij de andere kinderen van de groep en 
begeleidt hem naar behoefte in het spelen, alleen en/of met de andere kinderen. Ook wordt met nieuwe 
kinderen de ruimte verkend: waar is de wc, waar zijn de speelhoeken, waar is de kapstok? 
Ook is er de mogelijkheid om de wenperiode op te bouwen, indien daar behoefte aan is. Het kan 
voorkomen dat de peuter nog niet toe is aan de peuterschool. Dan kan er geadviseerd worden om de 
plaatsing van het kind op een ander moment nog eens te proberen. 
 
3.3 Wennen 
Op de peuterschool beginnen pedagogisch medewerkers iedere dag met het begroeten van de kinderen. 
Ook het afscheid nemen van de ouders is een dagelijks en belangrijk ritueel. Het ene kind is beter in 
staat het contact te zoeken en/of afscheid te nemen dan het andere kind. Pedagogisch medewerkers 
hebben een belangrijke rol in het begeleiden van de kinderen en ouders hierin. 
 
3.4 Brengen en halen 
Peuterschool “de eerste Stap” is geopend van 08:30 uur tot 13.30 uur. De vaste breng- en haaltijden zijn 
’s morgens van 8:30 uur tot 8.45 uur. De kinderen kunnen weer worden opgehaald om 11.30 uur. Bij 
verlengde peuteropvang worden de kinderen om 13.30 uur opgehaald. 
Het leren afscheid nemen is een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van de peuter. 
Als de eerste speeldag is aangebroken, zal het kind afscheid nemen van de ouder.  
De pedagogisch medewerker leert het kind afscheid te nemen door bij het afscheid een veilige situatie te 
bieden, ruimte om zijn emoties te uiten. Dit doet de medewerker door te praten met het kind, begrip te 
tonen en troost te bieden, bijvoorbeeld door het kind op schoot te nemen. Er wordt geprobeerd het kind 
af te leiden nadat de ouders weg zijn door bijvoorbeeld voor te stellen om een favoriete activiteit van de 
peuter te gaan doen of om samenspel met een andere peuter op gang te brengen. Ook voor ouders kan 
het moeilijk zijn om afscheid te nemen van hun kind. Ouders kunnen echter altijd bellen om te horen 
hoe het met hun kind gaat. De pedagogisch medewerker zal contact opnemen met de ouder als het kind 
verdrietig blijft. Soms is het voor het kind beter als de ouders wat langer blijven op de peuterschool om 
het wennen iets te vergemakkelijken.  
 
3.5 Extra dag of wijziging 
Mocht u incidenteel uw kind een dag extra naar de opvang willen brengen, dan kunt u dit aanvragen. De 
leidinggevende van het kinderdagverblijf zal bekijken of de groepsomstandigheden het toelaten waarna 
u telefonisch of schriftelijk wordt bericht. 
 
3.6 Feestdagen 
Peuterschool “De eerste Stap” is gesloten op de officiële feestdagen en tijdens schoolvakanties. Op 5, 24 
en 31 december hanteren we een afwijkende sluitingstijd. Hierover worden de ouders vroegtijdig over 
bericht.  
 
3.7 Spelen en activiteiten 
In het dagritme zijn enkele vaste activiteiten opgenomen, zoals het samen zingen en eten in de kring. 
Daarnaast is er veel ruimte voor de peuters om zelf te spelen. Het is niet nodig, en zelfs niet gewenst, 
om kinderen de hele dag bezig te houden. Op vaste tijden worden activiteiten aangeboden om bezig te 
zijn, maar ook om kennis te maken met allerlei materialen en spelletjes. De uitdaging zit in de variatie 
van het aanbod. 
 
3.8 Uitstapjes 
Af en toe gaan de kinderen met de pedagogisch medewerkers een uitstapje maken. Bijvoorbeeld brood 
halen bij de bakker of een boodschap doen bij de supermarkt. Ouders geven hier toestemming voor. Als 
een groep gaat wandelen in de wijk dan mogen de pedagogisch medewerkers het aantal kinderen 
meenemen dat volgens de beroepskracht- kindratio is toegestaan, zie protocol ‘Uitstapjes’. 
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Hoofdstuk 4 Eten & drinken 
 
4.1 Eten en drinken 
Bij peuterschool “De eerste Stap” wordt er met elkaar als groep gegeten en gedronken. 
Gezamenlijk eten heeft meerdere functies. Behalve dat eten en drinken goed voor de ontwikkeling van 
het kind is, heeft het ook een sociale functie, een sfeerfunctie en een moment van rust. 
 
De kinderen hebben voor het pauze moment om 10.00 uur zelf drinken mee en iets te eten bieden wij 
aan. Wanneer er kinderen verlengde peuteropvang hebben eten zij ook een broodje. De kinderen eten 
samen met de pedagogisch medewerkers aan tafel. Uiteraard worden de kinderen gestimuleerd om 
voldoende te eten. Bij een afwijkend eetpatroon of andere bijzonderheden zullen de ouders door de 
pedagogisch medewerkers worden ingelicht. 
 
4.2 Dieet, allergie, andere culturen 
Ouders zijn verantwoordelijk om de pedagogisch medewerkers op de hoogte te stellen van 
bijzonderheden en wensen rondom de voeding van het kind. Bijzonderheden zoals een allergie, dieet 
of wensen vanuit een geloofsovertuiging worden tijdens het intakegesprek op het intakeformulier 
genoteerd. De pedagogisch medewerkers proberen een alternatief voedingsmiddel te geven.  Indien dit 
niet mogelijk is, of in geval van traktaties bij festiviteiten, zorgen de ouders voor een alternatief. 
 
4.3 Feesten en trakteren 
Bij een verjaardag mag een kind een traktatie uitdelen. De pedagogisch medewerkers vieren samen met 
het jarige kind zijn/haar verjaardag. In overleg met de ouders en pedagogisch medewerkers kijken we 
welke dag de verjaardag gevierd wordt. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een feestmuts, een 
feeststoel en een gezellig feestje. 
De kinderen mogen trakteren op de groep. Niet alle traktaties zijn echter geschikt om uit te delen. Zo 
gaat onze voorkeur bijvoorbeeld uit naar een hartige i.p.v. zoete traktatie. Ouders kunnen altijd 
overleggen met de pedagogisch medewerkers over een geschikte traktatie.  
 
4.4 Voedingsmiddelen inkoop, bereiden en bewaren 
De voedingsmiddelen worden dagelijks/wekelijks gehaald bij de locale supermarkt. Er wordt vers brood 
en fruit geleverd. We zien er op toe dat beperkt houdbare levensmiddelen tijdig weggegooid worden.  
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Hoofdstuk 5 Kind 
 
5.1 Observeren en signaleren  
Door de dag heen worden de kinderen in hun spel geobserveerd door de pedagogisch medewerkers. 
Hierdoor krijgen de medewerkers inzicht in de ontwikkeling van het kind en kan duidelijk worden of een 
kind extra stimulering kan gebruiken op een bepaald gebied. Bovendien wordt aan de hand van de 
observaties gekeken waar de interesses van de peuters liggen, zodat door middel van activiteiten 
hieraan tegemoet gekomen kan worden. 
Als blijkt dat er zorgen zijn over de ontwikkeling van de peuter, dan zal de pedagogisch medewerker in 
eerste instantie haar bevindingen bespreken met de ouders. Daarnaast kan de medewerker deze 
bevindingen bespreken met haar directe collega’s en haar leidinggevende. Dit gebeurt altijd met 
toestemming van de ouders. De pedagogisch medewerkers en de leidinggevende zullen vervolgens in 
samenwerking met de ouders een plan opstellen voor de begeleiding en stimulering van het kind, 
specifiek gericht op de zorgen die er zijn. 
In de periode dat de peuter de speelzaal bezoekt, wordt er tweemaal een observatieformulier ingevuld, 
de zogenaamde peuterestafette. Dit vindt plaats als het kind drie jaar is en tevens twee maanden 
voordat het kind naar de basisschool gaat. De functie van de peuterestafette is tweeledig: enerzijds 
geeft het inzicht in de ontwikkeling van het kind en anderzijds is het een instrument in de overdracht van 
peuterspeelzaal naar basisonderwijs.  
In de peuterestafette wordt beschreven hoe een peuter zich ontwikkelt in de periode dat het op de 
peuterschool verblijft. Door deze gegevens over te dragen aan de basisschool ontstaat er een 
doorgaande ontwikkelingslijn doordat de onderbouwleerkrachten verder kunnen gaan met de 
begeleiding en stimulering van het kind waar dat nodig is. De overdracht van de ontwikkeling van 
kinderen die gebruik maken van de doelgroepregeling vindt mondeling plaats met de basisschool. Dit 
wordt de warme overdracht genoemd. 
Overigens wordt de informatie over het kind alleen overgedragen als ouders hier toestemming voor 
hebben gegeven. We hebben nauwe contacten met Centrum Jeugd en Gezin in Langedijk, bijvoorbeeld 
de opvoedcoaches. En jeugdverpleegkundige van de GGD voor het vaststellen van VVE-indicaties. 
 
5.2 Corrigeren en belonen 
Binnen alle vormen van opvang worden kinderen op een positieve wijze benaderd en wordt door middel 
van positieve aandacht het gewenste gedrag gestimuleerd. Door de groepssituatie waarin kinderen 
meestal op vanzelfsprekende wijze meedoen met de groep is het corrigeren van kinderen veel minder 
een item dan in de thuissituatie. Wanneer een kind opvallend gedrag vertoont, wordt gekeken naar het 
individuele kind en nagegaan wat de oorzaak van het gedrag zou kunnen zijn (niet lekker in zijn vel, 
verveling, onzekerheid, wijziging in de thuissituatie, ontwikkelingsproblematiek). De pedagogisch 
medewerkers kunnen op deze manier wellicht de oorzaak van het gedrag wegnemen of hier rekening 
mee houden. 
 
5.3 Uk & Puk (VVE- programma) 
VVE is een instrument dat zijn oorsprong vindt in het onderwijsachterstandenbeleid en is erop gericht om 
onderwijsachterstanden bij kinderen in de peuterleeftijd (2 tot 4 jaar) en bij leerlingen in het 
basisonderwijs (4 tot 6 jaar) vroegtijdig op te sporen en te verminderen. Het uiteindelijke doel van VVE 
is om, naast een verbeterde taalontwikkeling, de overstap van peuterspeelzaal naar basisschool 
laagdrempelig te laten zijn. 
 
Peuterschool “De eerste Stap” heeft drie pedagogisch medewerkster die gecertificeerd zijn om te werken 
volgens de VVE- methode Uk & Puk. Peuterschool “De eerste Stap” heeft ervoor gekozen om alle 
kinderen te laten profiteren van deze specifieke stimulering van de brede ontwikkeling van peuters. Taal 
leren is namelijk een sociaal proces dat kinderen pas onder de knie krijgen in interactie met elkaar. Die 
interactie is in een kleine groep makkelijker dan in een grote groep.Uk & Puk besteedt veel aandacht aan 
spraak- en taalontwikkeling. Alle activiteiten stimuleren de mondelinge taalvaardigheid (spreken en 
luisteren) en de woordenschat. De methode is geschikt voor kinderen die meer én minder taalvaardig 
zijn. De kinderen met een VVE-indicatie volgens 10 uur per week het programma op de peuterschool. 
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5.4 Verschonen en zindelijkheidstraining 
Bij ons op de peuterschool verstrekken wij geen luiers. Kinderen die een luier dragen, worden regelmatig 
gecontroleerd op een vieze luier en zo nodig verschoond. Wij hanteren één vast verschoon- en 
toiletmomenten tijdens een de ochtend. Bij verlengde opvang verschonen wij na de lunch en aan het 
eind van de middag, zodat uw kind weer schoon mee naar huis gaat. Kinderen zien hoe andere kinderen 
met de zindelijkheidstraining bezig zijn en worden daardoor gestimuleerd. 
Wanneer de ouders van het kind thuis met zindelijkheidstraining bezig zijn en het kind er zelf aan toe 
is, kan dat op het kinderdagverblijf worden voortgezet. Het wordt spelenderwijs gedaan. Er zijn ook 
kinderboekjes aanwezig over het potje en zindelijk worden. Kinderen die aangeven zelf te willen 
plassen krijgen die ruimte. Deze kinderen mogen zonder luier rondlopen, wanneer er ongelukjes 
gebeuren, wordt er geen negatieve aandacht aan geschonken. Er wordt altijd geprezen als het kind een 
behoefte op het toilet of potje doet. Dit wordt nog eens extra ondersteund door het stickerformulier. Dit 
is een formulier waar de kinderen een sticker mogen plakken als ze de behoefte op de wc hebben 
gedaan. Een soort beloning. 
Kinderen die zelf naar het toilet kunnen gaan, doen dit onder begeleiding van onze pedagogisch 
medewerkers. 
 
5.5 Ziektebeleid kinderen 
Kinderopvang ZoWieZo heeft een Protocol ‘Hygiëne en Gezondheid’ waar peuterschool “De eerste Stap” 
ook mee werkt. De pedagogisch medewerkers  van op de zijn uiteraard op de hoogte van de inhoud. In 
de huisregels voor de ouders wordt de ouders gevraagd zieke kinderen of kinderen die een 
besmettingsgevaar voor anderen kunnen opleveren niet naar de peuterschool te brengen. Enerzijds 
omdat het personeel niet adequaat is opgeleid om zieke kinderen te verzorgen en omdat er onvoldoende 
tijd beschikbaar is voor het verzorgen van een ziek kind en om het welbevinden van het kind zelf. 
Anderzijds omdat in geval van een besmettelijke ziekte het kind de andere kinderen en de pedagogisch 
medewerkers kan besmetten. 
In geval van ziekte worden de ouders verzocht de peuterschool hier altijd over te informeren. 
Indien nodig zullen wij, bij besmettelijke ziektes, contact opnemen met de GGD. Zo nodig zullen alle 
ouders hierover door ons geïnformeerd worden. Op het kindercentrum zal informatie, welke van 
belang is voor de ouders, op worden gehangen zodat ouders hier alert op kunnen zijn bij hun eigen 
kind. Voor het toedienen van medicatie, moet de ouder een medicijnverklaring ondertekenen. Wat de 
pedagogisch medewerker doet als een kind ziek wordt op de groep, staat in het protocol beschreven, 
welke voor ouders ter inzage op het kindercentrum ligt. 
 
5.6 Kinderparticipatie 
Bij peuterschool “De eerste Stap” wordt daar waar mogelijk gestreefd naar 
kinderparticipatie. Goed kijken en luisteren naar kinderen en hen, zo mogelijk, mee laten denken. 
Bijvoorbeeld bij de keuze van een liedje, is het belangrijk en geeft het de kinderen het gevoel dat ze 
gehoord worden.  
  
  

Pedagogisch beleid peuterschool “De eerste Stap” 2017 

 



Pagina | 18 
 

Hoofdstuk 6 Ouders/verzorgers 
 
Contact en openheid over het te voeren beleid naar ouders wordt door de directie en de pedagogisch 
medewerkers van Kinderopvang ZoWieZo en peuterschool “De eerste Stap” gezien als zeer belangrijk 
voor de kwaliteit van de opvang. Door een goede afstemming over en weer, zijn de medewerkers in 
staat, om de kinderen tijdens hun verblijf op het dagverblijf beter te begrijpen en te begeleiden. 
Andersom krijgen ouders via de pedagogisch medewerkers een beeld van wat hun kind beleeft tijdens 
hun afwezigheid en hoe hun kind zich in een andere omgeving gedraagt en ontwikkelt. 
 
De directie informeert ouders over het te voeren beleid met betrekking tot: 

● verantwoorde kinderopvang; 
● het pedagogisch beleid; 
● het aantal beroepskrachten in relatie tot het aantal kinderen per leeftijdscategorie; 
● de groepsgrootte; 
● de opleidingseisen van de beroepskrachten; 
● het beleid met betrekking tot de voorwaarden waaronder en de mate waarin beroepskrachten 

in opleiding kunnen worden belast met de verzorging en opvang van kinderen; 
● het te voeren beleid inzake veiligheid en gezondheid, waaronder de risico-inventarisatie; 
● het te voeren beleid inzake de te gebruiken voertaal, voor zover geen Nederlands; 

 
Deze informatie is gedetailleerd genoeg om ouders een correct beeld van de praktijk te geven. 
En uiteraard sluit de praktijk aan bij de informatie die aan de ouders verstrekt is. 
Een afschrift van het inspectierapport kan men opvragen via de site van Kinderopvang ZoWieZo en kan 
ten allen tijde opgevraagd worden bij de leidinggevende. 
 
De ouder als klant 
Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van hun kinderen. Deze 
verantwoordelijkheid blijven zij dragen, ook als zij hun peuter voor een bepaalde tijd aan de zorg van de 
peuterschool toevertrouwen. 
De groepsleiding neemt de directe zorg en opvoeding waar op het moment dat het kind op de 
peuterspeelzaal is. Ouders krijgen de gelegenheid om binnen de mogelijkheden die de 
peuterspeelzaal biedt bijzonderheden met betrekking tot de zorg en opvoeding van hun peuter over te 
dragen aan de pedagogisch medewerker(s). De medewerkers zullen serieus ingaan op verzoeken van 
ouders, maar houden ook altijd het belang van het kind en van de andere kinderen inde groep goed in 
de gaten. 
In geval van bijzondere gezinsomstandigheden waarbij het noodzakelijk is om de ouder te ontlasten c.q. 
te ondersteunen, is het mogelijk dat op indicatie van bijvoorbeeld het consultatiebureau of de huisarts, 
een kind met voorrang wordt geplaatst.  
 
Samenwerking met ouders 
Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij wat er op de peuterspeelzaal gebeurt. In het 
belang van het kind wil de groepsleiding ook graag geïnformeerd worden over zaken in de thuissituatie, 
voor zover dit het welzijn en welbevinden van het kind betreft. 
Deze betrokkenheid en uitwisseling van informatie gebeurt in principe dagelijks bij het brengen en halen 
van de kinderen. Pedagogische medewerkers streven ernaar tijd en aandacht te hebben voor ieder kind 
en zijn ouders. Kind en ouders worden goed ontvangen en er is tijd om informatie over het kind uit te 
wisselen. Bij het ophalen worden ouders geïnformeerd over wat er binnen het dagdeel heeft 
plaatsgevonden. 
Ook zijn er intensieve contacten met de ouders tijdens het intakegesprek en gesprekken behorend bij 
het peutervolgsysteem peuterestaffete. 
Via onder andere nieuwsbrieven worden ouders geïnformeerd over het pedagogisch handelen in de 
praktijk. Wanneer ouders betrokken zijn bij één gezin één plan, is er vanuit de leidinggevende regelmatig 
contact met de ouders en de verschillende (zorg)instellingen over de ontwikkeling van de peuter. Ook 
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voert de leidinggevende regelmatig gesprekken met de ouders van de kinderen die gebruik maken van 
de doelgroepregeling. 
 
6.1 Individuele contacten 
De individuele contacten tussen ouders en leiding vinden zoveel als nodig of wenselijk plaats. Ze 
kwamen al eerder in dit beleidsplan aan de orde; 

● Tijdens het intakegesprek worden de nodige “opstart” gegevens uitgewisseld 
● Op de breng- en haalmomenten worden de dagelijkse dingen uitgewisseld. 
● Eén keer per jaar wordt iedere ouder uitgenodigd voor jaargesprek. Tijdens dit gesprek wordt de 

ontwikkeling  van uw kind met u doorgesproken. Hiervoor werken wij met de observaties vanuit 
het peutervolgsysteem, dit is uiteraard niet verplicht 

● Een extra gesprek op verzoek van ouders is altijd mogelijk. 
 
6.2 Schriftelijke informatie 
Bij aanvang van het contract ontvangen ouders een informatie over het beleid dat Peuterschool “De 
eerste Stap” van Kinderopvang ZoWieZo voert. De meest recente uitgave is ten alle tijde op de site van 
Kinderopvang ZoWieZo te downloaden. 
Vier keer per jaar ontvangen alle ouders de nieuwsbrief “Het ZoWieZo- nieuws” van Kinderopvang 
ZoWieZo, onder redactie van leden van het personeel. Onderwerpen kunnen zijn: 
organisatieveranderingen, informatie over pedagogische zaken, festiviteiten, personele 
zaken, afspraken, leuke anekdotes, activiteiten, enz. 
 
6.3 Oudercommissie 
Peuterschool “De eerste Stap” informeert de ouders over het te voeren beleid. Tevens worden de ouders 
geïnformeerd in welke groep het kind verblijft en welke beroepskrachten er op de groep horen. Ouders 
worden geïnformeerd middels de mail, website, nieuwsbrieven, intakegesprekken, oudergesprekken en 
het white board. Ouders dienen in de gelegenheid te worden gesteld gebruik te kunnen maken van hun 
adviesrecht. De oudercommissie bestaat uit ouders van het kinderdagverblijf, BSO en de peuterschool. 
De oudercommissie denkt mee met ontwikkelingen binnen kindercentrum Zus te Langedijk volgens het 
reglement oudercommissie. De Oudercommissie bepaalt haar eigen werkwijze. Ze is in staat haar 
adviesrecht, gevraagd en ongevraagd, te gebruiken over elk voorgenomen besluit met betrekking tot het 
beleid van Kinderopvang ZoWieZo. De directie wijkt slechts af van een gevraagd advies van de 
Oudercommissie als ze schriftelijk en gemotiveerd aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich 
tegen het advies verzet. De directie verstrekt de oudercommissie tijdig, gevraagd en ongevraagd, 
mondelinge en schriftelijke informatie die zij, voor de vervulling van hun taak, redelijkerwijs nodig 
hebben. De directie en pedagogisch medewerkers van Kinderopvang ZoWieZo zijn geen lid van de 
oudercommissie. Tenminste viermaal per jaar komt de oudercommissie samen met de leidinggevende 
om vragen te beantwoorden en zaken toe te lichten die op dat moment binnen de oudercommissie 
spelen. 
 
6.4 Ouderbijeenkomsten 
In het Kinderdagverblijf worden jaarlijks verschillende activiteiten en ouderbijeenkomsten 
georganiseerd. Dit kan variëren van een ouderavond met onderwerpen die door de ouders zijn 
aangegeven, tot open dag of een kerstfeest met ouders en kinderen. Hierover worden de ouders door 
zowel mondeling als schriftelijk geïnformeerd. 
 
6.5 Klachtenprocedure en externe klachtencommissie 
“Bent u tevreden vertel het een ander, heeft u een klacht vertel het ons” is het uitgangspunt van 
Kinderopvang ZoWieZo. Als een ouder ontevreden is over een werkwijze of andere zaken, wordt 
verzocht dit in eerste instantie aan de pedagogisch medewerker van de betreffende groep of de directie 
voor te leggen (dit is niet verplicht). Leidt dit echter niet tot een bevredigende afhandeling, dan kan er 
een klachten- of verbeterformulier worden ingevuld welke op alle locaties aanwezig is. 
Met dit formulier kan de ouder zich wenden tot de interne klachtencommissie die Kinderopvang ZoWieZo 
heeft ingesteld. Er bestaat altijd de mogelijkheid om zich met klachten direct te wenden aan de interne 
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klachtencommissie of zelfs aan de geschillencommissie kinderopvang, waaraan Kinderopvang ZoWieZo 
zich verbonden heeft. (zie website Klachtenprocedure en klachtenformulier) 
 
De directie leeft geheimhoudingsplicht na. Ze zorgt dat over elk kalenderjaar een openbaar verslag 
wordt opgesteld in geval er klachten behandeld zijn door de interne of externe klachtencommissie. In 
dat verslag komen minimaal een aantal zaken aan de orde: 

● Beknopte omschrijving van de regeling; 
● De wijze waarop de directie de regeling onder de aandacht heeft gebracht; 
● De samenstelling van de klachtencommissie 
● De mate waarin de interne klachtencommissie haar werk heeft kunnen verrichten; 
● Het aantal en de aard van de behandelde klachten; 
● De strekking van de oordelen en de aanbevelingen gedaan door de verschillende 

klachtencommissies. 
 
De regeling is schriftelijk vastgelegd, de klacht moet door de ouder schriftelijk bij de houder ingediend 
worden. De houder zal zorgvuldig de klacht onderzoeken. De ouders worden zoveel mogelijk op de 
hoogte gehouden van de voortgang van afhandeling. De klacht, rekening houdend met de aard ervan, 
wordt zo spoedig mogelijk behandeld. De klacht zal uiterlijk zes weken na indiening bij de houder 
worden afgehandeld. De ouder ontvangt een schriftelijk met omkleed oordeel op de klacht. In het 
oordeel wordt een concreet termijn gesteld waarbinnen eventuele maatregelen gerealiseerd worden.  
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Hoofdstuk 7 Ruimte -indeling 
 
7.1 Binnenruimten 
De groepsruimten en gemeenschappelijke ruimten zijn zodanig ingericht dat de kinderen op een 
veilige manier kunnen spelen en ontdekken. De indeling van de groepsruimten biedt kinderen de 
mogelijkheid om zelf keuzes te maken. Er zijn allerlei hoeken gecreëerd zodat kinderen in kleine 
groepjes of alleen kunnen spelen, maar ook kunnen kiezen in welk hoekje zij willen spelen. Zij kunnen 
kiezen om rustig te spelen in bijvoorbeeld de poppenhoek of voor een hoek waar zij een 
bewegelijk spel kunnen spelen. Het zijn flexibele en uitdagende indelingen van de ruimte, waarbij de 
zelfstandigheid van het kind gestimuleerd wordt. 
 
7.2 Buitenruimten 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen vaak buiten spelen. We streven om minimaal 1 à 2 keer per dag 
met de kinderen naar buiten te gaan waar zij keuze hebben uit verschillende materialen en 
speelmogelijkheden. De buitenruimten zijn zodanig ingericht dat kinderen uitgedaagd worden om de 
wereld om hen heen te ontdekken en buiten iets te beleven hebben. Kinderen ontdekken door te doen 
en te ervaren. Zij komen in contact met de natuur zoals zand, bladeren en gras. 
Er zijn fietsen aanwezig, net als een zandspeelplaats met emmertjes, harkjes en 
schepjes. In de zomer wordt er vaak met water gespeeld (bijvoorbeeld met de tuinslang). 
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Hoofdstuk 8 Veiligheid en gezondheid 
 
8.1 Brandactieplan en ontruimingsplan 
Kindercentrum ZoWieZo waarvan de peuterschool deel uitmaakt heeft een brandevacuatieplan en 
ontruimingsplan. Deze hangen zichtbaar op de groepen. Het plan is bekend bij degenen die op de locatie 
werkzaam zijn. Er vindt minimaal eenmaal per jaar een ontruimingsoefening met de brandweer plaats en 
op basis daarvan een evaluatie en – indien nodig bijstelling van het brandactieplan. 
 
8.2 Bedrijfshulpverlening en EHBO 
Binnen het kinderdagverblijf is altijd minimaal 1 pedagogisch medewerker aanwezig die in het bezit is 
van een diploma Bedrijfshulpverlening (BHV-er). De BHV-er heeft de leiding tijdens een ontruiming of 
op het moment dat er iemand onwel wordt, totdat er gediplomeerde hulp aanwezig is. Elk jaar gaan de 
BHV-ers op herhalingscursus zodat zij op de hoogte blijven van de ontwikkelingen die er op dit gebied 
zijn. Alle pedagogisch medewerkers binnen Kinderopvang ZoWieZo beschikken over een diploma 
kinder-EHBO. Zij weten bij ongelukken of onwel raken van kinderen hoe zij moeten handelen, eventueel 
totdat er professionele hulp aanwezig is. Via een jaarlijkse herhalingscursus worden kennis en 
vaardigheden steeds opgefrist. 
 
8.4 Veiligheid en gezondheid 
Kinderopvang ZoWieZo waarborgt voor peuterschool “De eerste Stap” de veiligheid en gezondheid op 
een verantwoorde en verplicht gestelde manier. Jaarlijks vinden risico-inventarisaties plaats onder 
verantwoordelijkheid van de directie. Voor beide aspecten zowel veiligheid als gezondheid worden 
protocollen gehanteerd. Hierin staan de werkwijzen uitgebreid beschreven. 
Jaarlijks vindt er een GGD- controle plaats waarin deze zaken een belangrijke plaats innemen. De 
inspectierapporten zijn opvraagbaar maar ook via een link op onze site te bekijken. 
 
8.5 Meldcode Kindermishandeling 
Signalering van kindermishandeling bij kinderen is uiterst lastig. Zorgvuldigheid hierin is uiteraard een 
vereiste. Als er ernstige aanwijzingen zijn dat een kind mishandeld of verwaarloosd wordt, worden deze 
vermoedens met het team besproken. Indien de vermoedens concreet zijn, wordt er vanuit de 
signaleringsfunctie de meldcode ingezet. In geval van een vermoeden geeft de Wet op de Jeugdzorg 
onze organisatie een meldrecht. Voor deze melding bij het Veilig Thuis is geen toestemming van ouders 
nodig. 

8.6 Ongevallenverzekering  
Voor alle kinderen heeft ZoWieZo een collectieve aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering 
afgesloten. Een uittreksel van de polis ligt ter inzage op het kantoor van Gastouderburo ZoWieZo. 
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Hoofdstuk 9 Huisregels 
 

● Peuterschool ZoWieZo is geopend van maandag tot vrijdag van 8:30 tot 13:30.  
● Probeer uw kind voor 9 uur te brengen, dit i.v.m. het starten van de ochtend. Mocht u een keer 

later zijn, bel ons dan op zodat wij door kunnen gaan met het programma.  
● Voorzie alles van naam. Denk aan jas, tas, beker, eetbakje enz. 
● Trek uw kind altijd gemakkelijk kleding aan, zodat het lekker kan spelen. 
● Haalt iemand anders dan de ouders uw kind op, meld dit van te voren. Zo kunnen wij het kind 

alvast voorbereiden en is het voor ons ook duidelijk. Mocht uw kind door iemand anders 
gebracht worden, zorg dan voor een duidelijke overdracht naar de pedagogisch medewerksters. 
Dit kan telefonisch, maar ook per mail of op de betreffende locatie. 

● Bij ziekte van uw kind, stelt u de pedagogisch medewerkers z.s.m. op de hoogte en vindt er 
overleg plaats over de mogelijkheid van de opvang.  

● Kinderen met een besmettelijke aandoening (zoals bijv. een koortslip, krentenbaard, ontstoken 
oogjes of kinderzeer) mogen onder bepaalde voorwaarden komen. Als het niet direct in contact 
kan komen met de buitenwereld en altijd in goed overleg met de pedagogisch medewerkers op 
de locatie. 

● Kinderen met waterpokken mogen komen, als het kind geen hinder ondervindt van de ziekte. 
● Bij koorts (temperatuur van 38°C) wordt u gebeld. Indien uw kind meer zorg en aandacht nodig 

heeft dan wij kunnen bieden, verzoeken wij u om uw kind zo spoedig mogelijk op te halen. In 
sommige omstandigheden zijn kinderen met koorts nog prima in staat om te functioneren en 
zullen wij in overleg met u bepalen wat te doen. 

● Mocht uw kind medicijnen nodig hebben, dient een medicatieformulier in te vullen en deze te 
voorzien van een handtekening. Daarnaast wordt de medicatie uitsluitend toegediend, wanneer 
deze wordt overhandigd in de originele verpakking.  

● Als uw kind jarig is, vieren we dit natuurlijk ook bij “De eerste Stap”. Samen overleggen we 
wanneer het gevierd kan worden. Indien u hier echter geen prijs op stelt, kunt u dit van te 
voren doorgeven aan de pedagogisch medewerkers. U mag een fotocamera meegeven; wij 
verzoeken u wel vriendelijk de privacy van de andere kinderen te waarborgen. 

● Tijdens leuke gelegenheden of uitjes zullen wij van de kinderen foto’s maken, als u als ouders 
interesse heeft in deze foto’s, kunt u een USB stick lenen om de foto’s thuis op de computer te 
zetten. Mocht u bezwaar hebben tegen het vrijgeven van de groepsfoto’s waar uw kind opstaat, 
dan horen wij dit graag via het volgende mailadres: Susan.veldink@zowiezo.nu 

● Als er persoonlijke gegevens veranderen (bijvoorbeeld een adres of telefoonnummer), wilt u dit 
dan zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven.  
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Specificaties Kinderopvang ZoWieZo  
 
Peuterschool ZoWieZo Zuid Scharwoude 
Korteweide 220 
1722 VL Zuid Scharwoude 
T: 06- 31685501 
E: info@zowiezo.nu 
 

Groepen 
● Peutergroep 2 tot 4 jaar 

 
Indeling gebouw 
Er zijn drie groepsruimten met twee eigen slaapkamertjes en een gezamenlijk buitenterrein. De 
sanitair ruimte en de keuken worden gedeeld. De groepen bevinden zich op de begane grond.  

 
 
Opvangaanbod 
Ochtendopvang 8:30-11:30 uur. 
Verlengde opvang 8:30-13:30 uur. 
 
Accent Kinderopvang ZoWieZo 
Kleinschalig, professioneel, huiselijk en flexibel 
 
Inclusief 
Tussendoortje en lunch 
 
Speciale activiteiten: 

● Jaarlijks Kerstfeest 
● Thematisch werken 
● Ouderavonden 
● Voorleesontbijt 
● Viering Carnaval, Pasen, Sinterklaas en Kerst 
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