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VOORWOORD 

Voor u ligt het pedagogisch werkplan van Peuterspeelgroep De Wissel. Algemeen 

pedagogisch beleid en is specifiek geschreven op ons kindercentrum.  

In het werkplan kunt u lezen: hoe wij invulling geven aan de vier opvoedingsdoelen, 

zoals beschreven in de Wet Kinderopvang, onze vijf richting gevers en hoe deze 

terugkomen in het pedagogisch handelen, de locatie, het dagritme, ons enthousiaste 

team en onze actieve oudercommissie.  

Dit werkplan is tot stand gekomen met medewerking van alle pedagogisch medewerkers 

en de Oudercommissie. De medewerkers kunnen immers zelf het beste uitleggen hoe zij 

op een verantwoorde, pedagogische manier kinderopvang bieden. Het was een 

interessante maar vooral een hele leuke beleving om dit werkplan op papier te zetten. 

Wij wensen u veel leesplezier. 

 

Missie Kiddoozz Kinderopvang 

Wij hebben een positieve impact op deze en toekomstige generaties. 

We maken verschil in het leven van kinderen, doordat ze zich zichzelf kunnen zijn 

en zich verbinden met de samenleving. 

Dit doen we door ontwikkelkansen te bieden aan kinderen. 

Op die manier is Kiddoozz van betekenis voor de ander. 

Wij geloven in de kracht van kinderen als de basis voor de toekomst. 

Kinderen zijn de toekomst. 
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HOOFDSTUK 1 - DE LOCATIE 

1.1 HET GEBOUW 

U heeft gekozen voor Peuterspeelgroep De Wissel. Deze locatie ziet er als volgt uit: De 

VVE (voor-en-vroegschoolse educatie) Peuterspeelgroep  De Wissel is gehuisvest in 

basisschool De Wissel (ICBO)  en heeft twee eigen lokalen. Verder zijn er in het gebouw 

een aantal andere ruimtes waar wij regelmatig gebruik van maken zoals de hal, de 

keuken, de teamkamer, de ouderkamer en het speellokaal. In het speellokaal worden 

vooral met slecht weer spel- en bewegingsactiviteiten aangeboden.  

1.2 DE BUITENRUIMTE 

Peuterspeelgroep De Wissel  maakt gebruik van het buitenspeelplein van basisschool De 

Wissel. Het is een afgeschermd en ruim  plein waar alleen de peuters en kleuters gebruik 

van maken. Het plein is zodanig ingericht dat er zorgeloos gefietst en gespeeld kan 

worden zonder dat de kinderen elkaar in de weg lopen. Een deel van het plein is bestemd 

voor fietsen en steppen. In het midden is een zandbak geplaatst waar jonge kinderen 

ongestoord met zand kunnen spelen. Het andere deel van het plein biedt gelegenheid tot 

bewegingsspellen zoals klimmen of voetballen. Kinderen die bij warm weer de schaduw 

willen opzoeken, kunnen heerlijk onder de bomen zitten die omringd zijn met een 

zitbankje.  

HOOFDSTUK 2 – DE GROEPEN 

2.1 DE GROEPEN 

Ieder kind heeft een eigen stamgroep, een groep waar hij of zij onderdeel van is. De 

stamgroep kenmerkt zich door de kinderen en  de pedagogisch medewerkers. 

VVE Peuterspeelgroep De Wissel heeft vier  groepen, elke van 16 kinderen die twee of 

vier dagdelen per week naar de Peuterspeelgroep  komen. De stamgroepen bestaan uit 

een of twee dagdelen in de ochtend en een of twee dagdelen in de middag. Een dagdeel 

duurt 3 uur. Alle peuters van 2 tot 2,5 jaar hebben recht op twee dagdelen per week op 

de Peuterspeelgroep. De peuters die via het CJG (consultatiebureau) een indicatiebrief 

hebben gekregen, komen vanaf 2,5 jaar, vier dagdelen per week naar de 

Peuterspeelgroep. Voor deze ouders worden twee dagdelen in rekening gebracht . De 

ouderbijdrage wordt op basis van de meest recente jaaropgave berekent. De andere 

twee dagdelen worden vergoed door de overheid. Kinderen die geen indicatiebrief 

hebben gekregen van het consultatie bureau (CJG) behouden het recht op twee dagdelen 

per week op de peuterspeelzaal. Deze twee dagdelen worden deels gesubsidieerd en de 

maandelijkse ouderbijdrage wordt berekent op basis van de meest recente jaaropgave. 

Er bestaat voor deze kinderen de mogelijkheid om de dagdelen per week uit te breiden, 

indien er plaats is op de Peuterspeelgroep. Voor de uitgebreide dagdelen betalen ouders 

het volledige uurtarief en deze worden niet gesubsidieerd. 

2.2 DE PEUTERSPEELGROEP 
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Op de VVE Peuterspeelgroep  De Wissel  wordt gewerkt volgens de VVE methode Uk en 

Puk. Uk en Puk stimuleert kinderen vanaf 2 tot 4 jaar in hun (taal)ontwikkeling, sociaal-

emotionele ontwikkeling, rekenen (ruimte en meetkunde) en motoriek door een 

combinatie van spelen, werken en leren. Kinderen die extra steun nodig hebben op een 

van de ontwikkelingsgebieden krijgen extra individuele aandacht in de vorm van tutoring. 

Vanuit Uk en Puk worden er in het schooljaar gemiddeld 10 vaste thema’s behandeld. 

Een thema duurt drie tot vier weken en zorgt voor herinrichting van het klaslokaal en 

aanbod van nieuwe, thema gebonden woordjes. Naast de thema gerelateerde inrichting 

is het lokaal ingedeeld in vaste speelhoeken zoals: bouwhoek, huishoek en een leeshoek. 

Daarnaast wordt er dagelijks aan tafel geknutseld , gepuzzeld, getekend en  geverfd. 

Tevens worden er samen met de pedagogisch medewerkers spelletjes gespeeld, zoals 

memory of een tafelspel, geschikt voor de peuterleeftijd. Bij de inloop en tijdens het 

vrijspelen mogen de kinderen zelf kiezen wat zij willen doen en waarmee zij willen 

spelen. Hiermee spelen de pedagogisch medewerkers in op de belevingswereld en de 

interesses van de kinderen.  

 

2.3 VIER OGEN OP DE GROEP 

Op de locatie wordt zoveel mogelijk gewerkt met 4 ogen op een groep. Dat houdt in dat 

pedagogisch medewerkers niet langere tijd alleen en ongezien zijn met een kind of groep 

kinderen. Dat bereiken wij door daar waar mogelijk ramen te hebben om de doorkijk 

vanuit andere ruimtes mogelijk te maken. Bij een lage bezetting worden groepen 

samengevoegd (zoals bij de start en het einde van de dag) zodat er twee pedagogisch 

medewerkers aanwezig zijn.  

Tenminste een keer per jaar bespreken wij het 4 ogen-principe op een groep in een 

teamvergadering. De drempel om elkaar op bepaalde gedragingen aan te spreken is  

laag doordat het regelmatig onderwerp van gesprek is met de medewerkers in 

individuele gesprekken, groepsbesprekingen en teamoverleggen. 

2.2 WENNEN 

Tijdens het intakegesprek, ongeveer een week voor de plaatsing, worden met de ouders 

de wendagen afgesproken. Het kind mag een keer in de ochtend en een keer in de 

middag een uur komen wennen op de peuterspeelzaal. Met ingang van de plaatsing 

datum mag het kindje de volledige dagdelen gebracht worden. Mocht het zo zijn dat een 

kindje moeilijk went en het verdriet aanhoudt, dan wordt er een wenprocedure met de 

ouders afgesproken. Het wen plan houdt in dat de kinderen geleidelijk in het ritme van 

de Peuterspeelgroep  komen. Aanvankelijk zullen zij met een uurtje per dag beginnen en 

dit in de loop van de tijd opbouwen.  

HOOFDSTUK 3 - PEDAGOGISCH KLIMAAT 

3.1 PEDAGOGISCHE VISIE 

Om vanuit een pedagogisch klimaat te handelen, moet er een bepaalde achtergrond en 

gedachtegang zijn. Elk kind is uniek en heeft een eigenheid die voort komt uit aard, 

aanleg en opvoeding. Wij respecteren elk kind en bieden het kind mogelijkheden zich op 

eigen wijze en op eigen tempo spelenderwijs te ontwikkelen. Om de kinderen daarin zo 
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goed mogelijk te faciliteren bieden wij de kinderen structuur en regelmaat. Vanuit onze 

visie en vanuit de Wet Kinderopvang zijn er een viertal pedagogische basisdoelen waar 

wij  iedere dag op verschillende manieren mee bezig zijn. Zoals beschreven in ons 

pedagogisch beleidsplan zijn onze richtinggevers (spelen, balans, liefde, aandacht en 

divers) gekoppeld aan de vier pedagogische basisdoelen. 

3.2 VIER PEDAGOGISCHE DOELEN 

Liefde en balans ofwel het bieden van emotionele veiligheid 

Op de Peuterspeelgroep De Wissel werken vaste pedagogische medewerkers en bij 

absentie zijn er vaste invalkrachten in dienst. De vaste gezichten op de groep zorgen 

voor een veilig gevoel.  In het begin van de peuterperiode ontwikkelt het kind zich vooral 

op het sociaal-emotioneel gebied. Het kind  leert dan dat er ook andere mensen in de 

wereld zijn en dat daar rekening mee gehouden moet worden. Zij leren omgaan met 

eigen verdriet, maar ook met dat van anderen. Zij doen dingen waar zij trots op zijn. 

Deze ontwikkeling gaat heel geleidelijk, met kleine stapjes tegelijk. Het kind heeft hierbij 

steun, voorbeelden en hulp van de pedagogisch medewerker nodig. Daarbij heeft het 

kind behoefte aan liefde en veiligheid. Liefde en veiligheid dragen bij aan de ontwikkeling 

van een positief zelfbeeld en het zelfvertrouwen. Het kind krijgt dan ook het idee dat 

alles wat het doet ook de moeite waard is.   

Spelen ofwel gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke 

competenties 

Peuters zijn dol op spelen. Alles is een spel. Spelen is niet alleen leuk, maar stimuleert 

alle ontwikkelingsgebieden van het kind zoals: cognitieve, sociaal-emotionele, motorische  

en taalkundige ontwikkeling.  De pedagogisch medewerkers zorgen voor een (taal)rijke 

omgeving op de Peuterspeelgroep. Dit beeldt zich uit in de inrichting van de peutergroep, 

maar ook de keuze bij het aanschaffen van het (speel)materiaal. Creativiteit wordt 

gestimuleerd door het kind veel zelf te laten maken in plaats van bijvoorbeeld een kant 

en klare kleurplaat neer te leggen waar het kind vaak onzeker van wordt. Het feit dat de 

peuters zelf hun spel mogen kiezen, geeft het kind ruimte om kennis te maken met het 

verschillende  (knutsel) materiaal en er achter te komen waar het goed in is en waar zijn 

talenten en interesses  liggen.  

Aandacht ofwel gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale 

competenties 

Peuters spelen nog niet echt samen, maar naast elkaar. Zij observeren elkaar en doen 

het spel van anderen ook vaak na. De pedagogische medewerkers integreren waar nodig 

in het spel om de kinderen te stimuleren iets samen te ondernemen. Dat kan 

bijvoorbeeld door een handeling om de beurt te laten doen of het kind te leren delen met 

speelgoed. Bij conflicten worden de kinderen gecorrigeerd en leren wij ze om het weer 

goed te maken door bijvoorbeeld de excuses aan te bieden.   

Divers oftewel kinderen de gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de 

cultuur eigen te maken 

Op de Peuterspeelgroep leren de kinderen de normen en waarden, het hanteren van 

regels en het oplossen van conflicten. Wij vieren en respecteren elkaars cultuurgebonden 

feesten. Door middel van kleding uit verschillende culturen  in onze kledingkist en het 

servies in onze huishoek brengen wij de verschillende culturen bij elkaar. De verschillen 

onderling zijn  voor de kinderen niet anders dan normaal. Wij leren de kinderen elkaar te 
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zien als een verrijking en niet als ‘anders’ en maken hen klaar voor de toekomst in onze 

kleurrijke maatschappij.  

3.3 DAGRITME 

DAGRITME VAN DE PEUTERSPEELGROEP 

De peuterspeelzaal is geopend van 8:20 uur tot 11:30 uur en van 12:15 uur tot 15:15 

uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De peuterspeelzaal is gesloten op de 

woensdagen en  tijdens alle schoolvakanties en  nationale feestdagen.  

 

Voorbeeld dagprogramma                                                                                         

08:20  Inloop / vrij spelen met ouders 

08:50  Kring / groepsexploratie 

09:15 Buitenspelen  

10:00  Eten en drinken  

10:30  Vrij spelen/knutselen  

11:00 Kleine groepsexploratie/tutoren en werken in kleine  groepjes  

11:10 Kring- afsluiting 

11:30 Ophalen  

Voorbeeld middagprogramma 

12:15 Inloop/vrij spelen met ouders 

12:45  Kring/groepsexploratie  

13:10 Buitenspelen 

13:50 Eten en drinken  

14:20  Vrij spelen/ knutselen 

14:50  Kleine groepsexploratie/tutoring en werken in  kleine groepjes  

15:00 Kring- afsluiting 

15:15 Ophalen   

3.4 MAALTIJD 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=dagritmekaarten+ben+ik+in+beeld&source=images&cd=&cad=rja&docid=mMJce8mZwb3NnM&tbnid=6Y250ZXHxbgBIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.benikinbeeld.org/extras&ei=Dz9AUaX1Bo_L0AXpvIDICA&bvm=bv.43287494,d.d2k&psig=AFQjCNG-QDE9y0jcC3bsnWntgHrQvwy_Nw&ust=1363251233196512
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=dagritmekaarten+ben+ik+in+beeld&source=images&cd=&cad=rja&docid=mMJce8mZwb3NnM&tbnid=6Y250ZXHxbgBIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.benikinbeeld.org/extras&ei=Kj9AUe-VPNCr0AX86YHYDg&bvm=bv.43287494,d.d2k&psig=AFQjCNG-QDE9y0jcC3bsnWntgHrQvwy_Nw&ust=1363251233196512
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=dagritmekaarten+ben+ik+in+beeld&source=images&cd=&docid=mMJce8mZwb3NnM&tbnid=6Y250ZXHxbgBIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.benikinbeeld.org/extras&ei=QD9AUbuXFOOh0QWIwYGIAQ&bvm=bv.43287494,d.d2k&psig=AFQjCNG-QDE9y0jcC3bsnWntgHrQvwy_Nw&ust=1363251233196512
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=dagritmekaarten+ben+ik+in+beeld&source=images&cd=&docid=mMJce8mZwb3NnM&tbnid=e7r4lGTyUQ230M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.benikinbeeld.org/extras&ei=Zj9AUdnCEpOR0QX9hYCgDw&bvm=bv.43287494,d.d2k&psig=AFQjCNG-QDE9y0jcC3bsnWntgHrQvwy_Nw&ust=1363251233196512
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=dagritmekaarten+ben+ik+in+beeld&source=images&cd=&cad=rja&docid=mMJce8mZwb3NnM&tbnid=e7r4lGTyUQ230M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.benikinbeeld.org/extras&ei=kT9AUdHDIoaW0QW37oC4CA&bvm=bv.43287494,d.d2k&psig=AFQjCNG-QDE9y0jcC3bsnWntgHrQvwy_Nw&ust=1363251233196512
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Kiddoozz benut graag de kans om via goede eetgewoontes bij te dragen aan het gezond 

opgroeien van de Kiddoozz- kinderen en zorgt voor voeding volgens de Schijf van Vijf.  

Op de VVE Peuterspeelgroep  De wissel  wordt als tussendoortje fruit en crackers met 

hartig (zuivelspread, vegetarische smeerworst) en zoet beleg (jam en appelstroop) 

gegeten en siroop, water of thee zonder suiker gedronken. Het fruit wordt door de 

kinderen meegenomen en gezamenlijk genuttigd. De crackers, cracottes, rijstwafels en 

het beleg worden verzorgd door Kiddoozz.  Het eten en drinken gebeurt gezamenlijk aan 

tafel. De kinderen helpen mee met het pellen van het fruit en daardoor leren zij welk fruit 

er gepeld kan worden en welk geschild. Ook leren zij welk  fruit erg sappig is en welke 

kleuren het fruit van binnen en van buiten heeft.  De bekers worden ook door de 

kinderen uitgedeeld. Dat vinden zij leuk om te doen. Het uitdelen van de bekers geeft de 

kinderen een gevoel van zelfstandigheid en bovendien zijn zij bewust bezig met het ‘een- 

voor- een’ uitdelen van de drinkbekers en ervoor te zorgen dat ieder kind een beker 

heeft. Bij het gezamenlijk afruimen van de tafel leren de kinderen de etenswaren op de 

juiste plek terug te zetten, zoals de smeerkaas in de koelkast en de crackers in de kast.  

Met bijzondere gelegenheden, zoals de Kerstviering of Pasen worden de ouders gevraagd 

om iets uit eigen cultuur voor te bereiden. Wij vragen de ouders om rekening te houden 

met allergieën en de religieuze normen en waarden van de kinderen op de 

peuterspeelzaal, zodat alle kinderen van de gerechten kunnen genieten.  

Op de verjaardag van een kind mag er natuurlijk getrakteerd worden. Wij vragen ouders 

om geen snoepgoed mee te nemen en wij geven ideeën over gezonde traktaties aan de 

ouders mee.   

HOOFDSTUK 4 - ONTWIKKELINGSGERICHT WERKEN 

4.1 VVE (VROEG- EN VOORSCHOOLSE EDUCATIE) 

Binnen Peuterspeelgroep  De Wissel  wordt gewerkt met het VVE programma Uk en Puk.  

VVE programma’s zijn speciaal ontwikkeld voor peuters en kleuters, zodat zij op jonge 

leeftijd, naast de opvoeding thuis, extra gestimuleerd worden in hun ontwikkeling.  

Uk en Puk  is een totaalprogramma. Dat betekent dat er aandacht is voor alle 

ontwikkelingsgebieden die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind. Er 

wordt dus niet alleen op gelet of uw kind goed leert praten of tellen, maar ook of het 

prettig met anderen kan omgaan en plezier heeft in het spel. 

Binnen Uk en Puk wordt gewerkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van 

het kind. Ieder jaar worden er elf thema’s uitgewerkt. In de uitwerking van een thema 

worden de kinderen allerlei activiteiten aangeboden die leuk, maar vooral  leerrijk zijn. 

Interactie en Opbrengstgericht Werken (OGW)  

Opbrengstgericht werken met peuters houdt in dat er in de manier van werken en de 

(thema)activiteitenaanbod optimaal rekening gehouden wordt met de 

ontwikkelingsbehoeften en het niveau van de kinderen in de groep. Deze aanpak is 

gebaseerd op vier pijlers: data (dagelijks observeren en gegevens verzamelen), duiden 

(verzamelde data analyseren), doelen (passende doelen per kind formuleren), doen 

(kinderen in de groepjes indelen). Op basis van de uitkomsten van de KIJK  observaties 

en de verzamelde data, worden de kinderen ingedeeld in kleine groepjes met verschillend 
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aanbod en begeleiding:  intensieve begeleiding is bedoeld voor kinderen die de 

Nederlandse taal niet beheersen en waar een thema gebonden activiteit vooral visueel 

aangeboden moet worden. In het basis groepje zijn kinderen geplaatst die de 

Nederlandse taal voldoende beheersen waardoor zij een verbaal overgedragen activiteit 

kunnen verstaan en volgen. Verdiepend groepje is bedoeld voor kinderen die verbaal heel 

sterk zijn en behoefte uiten om geprikkeld te worden en diepgaande thema gebonden 

gesprekken te voeren. Als voordeel van het werken in kleine groepjes zien wij de juiste 

benadering die bij de ontwikkeling en het niveau van het kind past. De groepjes worden 

voor een half jaar in een groepsplan vastgelegd. Na drie maanden vindt er een evaluatie 

van het groepsplan plaats waarin nagekeken wordt of de samenstelling van de groepjes 

aangepast moet worden.    

Dagritme 

De dagelijkse routines en structuur op de Peuterspeelgroep  zijn  belangrijk . 

Terugkerende momenten zoals het (buiten) spelen, het  opruimen,  de kringactiviteiten, 

het eten en drinken  zorgen voor een duidelijk dagprogramma. Om dit visueel te 

verhelderen  wordt er gebruikgemaakt van de ‘dagkaarten’.  

Themahoeken en spel 

Om kinderen uit te dagen in interactie, taal en spel, werkt het programma met 

verschillende hoeken. Deze hoeken zijn ingericht met prikkelende, echte materialen. 

Gedurende vier  weken vinden er activiteiten plaats die bij het thema en de 

prentenboeken  horen, zodat kinderen op verschillende manier met dezelfde thema 

gebonden woorden in aanraking komen. Naast het inrichten van uitdagende hoeken 

spelen de pedagogisch medewerkers mee met de kinderen.    

4.2 OBSERVATIESYSTEEM KIJK 

Om de voortang en de ontwikkeling van de kinderen bij te houden maken wij gebruik van 

het observatiesysteem KIJK. Door middel van KIJK worden de ontwikkelingsgebieden van 

de peuters goed in kaart gebracht, waaruit er doelgericht (Opbrengstgericht werken) 

gewerkt kan worden. De observaties worden in de peuterperiode ( twee jaar) vier keer 

ingevuld waarna er een oudergesprek plaats vindt.     

4.3 DE DOORGAANDE LIJN MET DE BASISSCHOOL DE WISSEL  

Er is sprake van een intensieve samenwerking tussen de Peuterspeelgroep  en 

basisschool De Wissel. Eén keer in de vier à zes weken vindt er een 

onderbouwvergadering plaats, waarin de thema’s worden besproken en geëvalueerd. 

Verder worden er gezamenlijke (ouder)activiteiten gepland. Naast de gezamenlijke 

overlegmomenten nemen de pedagogisch medewerkers deel aan de studiedagen van de 

school. Er wordt vanuit de directie van de basisschool gezorgd voor een gezamenlijk 

onderwerp. De pedagogisch medewerkers zijn ook lid van een expert groep binnen de 

basisschool, zoals feest en activiteiten of zorg en denken mee aan de aanpak en 

uitvoering van schoolactiviteiten voor kinderen vanaf twee tot twaalf  jaar. De thema 

gebonden ouderactiviteiten worden in overleg met de pedagogisch medewerkers gegeven 

door de medewerker ouderbetrokkenheid van de school. Er worden thema gerelateerde 

ouder-kind activiteiten besproken, versterkt door beeldmateriaal.  
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KOUDE OVERDRACHT 

Als blijkt dat er geen bijzonderheden zijn die de loopbaan van het kind op school in de 

weg zullen zitten, wordt er een koude overdracht gedaan. Dit houdt in dat het document 

wordt opgestuurd naar de basisschool en er verder geen afspraken gemaakt zullen 

worden tussen het kindercentrum en de basisschool. 

WARME OVERDRACHT 

Bij het overdragen van de kinderen naar de basisschool De Wissel.  is er altijd sprake van 

een warme overdracht en indien nodig, een zorgoverdracht. De warme overdracht wordt 

gehouden in het bijzijn van ouder(s), pedagogisch medewerker en de toekomstige 

leerkracht groep 1/2. Wanneer er sprake is van een zorgoverdracht, komt de IB’er  van 

de desbetreffende school het gesprek bijwonen.   

ZORGSTRUCTUUR  

De zorgstructuur wordt versterkt door een Kindbespreking die gemiddeld acht keer in het 

schooljaar wordt gehouden door de pedagogisch medewerkers onderling en met de 

maatschappelijk werker van de school . Bij zorgwekkende (thuis)situaties worden meteen 

stappen ondernomen door de maatschappelijk werker. Peuters bij wie een taal-, spraak- 

of uitspraakstoornis is geconstateerd, worden doorverwezen naar de logopedie.   

CJG 

Het is goed om zorgkinderen zo vroeg mogelijk op te sporen. Dit voorkomt dat 

interventies pas in de basisschoolperiode kunnen beginnen. 

Door gebruik te maken van deskundigen, zoals pedagoog en maatschappelijk werker, 

willen we zorgpeuters van 3 jaar en ouder helpen, voordat ze de overstap naar het 

basisonderwijs maken. Door eventuele ondersteuning van de maatschappelijk werker kan 

de brugfunctie tussen het kindercentrum, de (aanstaande) basisschool en de eventuele 

(jeugd)hulpverlening vormgegeven worden. 

4.4 MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING 

Kiddoozz hanteert het op landelijk niveau ontwikkelde model Meldcode huiselijk geweld 

en  kindermishandeling voor kindercentra, waarin een duidelijke procedure is vastgelegd 

die gevolgd wordt in het geval van een (vermoeden) van kindermishandeling en/of 

seksueel misbruik. 

WAAROM EEN AANDACHT FUNCTIONARIS? 

Iedereen die beroepsmatig met kinderen en gezinnen werkt is sinds 2013 door de 

overheid verplicht om met een meldcode te werken. Aandacht voor kindermishandeling is 

belangrijk, de kinderen brengen veel tijd door op onze kindercentra en in geval van 

mishandeling dient er signalering plaats te vinden. 

De Meldcode geeft richtlijnen hoe te handelen. Onze aandacht functionarissen zijn 

deskundig op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij kunnen 
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collega’s die een vermoeden hebben van kindermishandeling ondersteunen en tevens 

kunnen zij de ouders bij hulpvragen ondersteunen. 

WAT DOET EEN AANDACHT FUNCTIONARIS? 

Wanneer een pedagogisch medewerker afwijkend gedrag of onvoldoende ontwikkeling bij 

een kindje opmerkt, wordt dit in eerste instantie met de ouder besproken. Maar wanneer 

er geen verbetering optreedt, of wanneer er een vermoeden van kindermishandeling is, 

zal dit besproken worden met de aandacht functionaris. De aandacht functionaris zal de 

ouders uitnodigen voor een gesprek samen met de pedagogisch medewerker. Dit is een 

gesprek om te inventariseren wat er aan de hand is en om richting ouders aan te geven 

waarom wij ons als kinderopvang organisatie zorgen maken. 

Uiteindelijk streven we naar het vinden van een oplossing. Dit kan bijvoorbeeld 

betekenen dat we intern hulp bieden, maar ook dat we extern hulp vragen. Bij ernstige 

gevallen zijn wij verplicht een melding te maken bij het Veilig Thuis,  Meldpunt 

Kindermishandeling. 

HOOFDSTUK 5 - OUDERS 

5.1 OUDERBETROKKENHEID 

Ouderbetrokkenheid is een vast onderdeel van de VVE Peuterspeelgroep en is een 

belangrijke factor als het gaat om de optimale ontwikkeling van de kinderen die 

deelnemen aan het VVE programma. Het doel van ouderbetrokkenheid is dat de 

Peuterspeelgroep  en de ouders als partners samenwerken, samen de 

verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van het kind en elkaar daarbij 

ondersteunen en versterken. Er wordt in de eerste week van elk thema (1 x per 4 

weken) een ouderbijeenkomst georganiseerd voor de ouders van beide groepen. Deze 

bijeenkomsten worden gegeven door de medewerker ouderbetrokkenheid of de hbo’er 

van de Peuterspeelgroep. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen de ouders informatie over 

het lopende thema en krijgen zij een "huiswerkboekje" mee. Hierin staan allerlei leuke 

tips voor activiteiten en opdrachten voor thuis om samen met hun kind uit te voeren, 

denk aan knutselwerkjes of een memory spel. Hierdoor worden ouders gemotiveerd om 

thuis ook door te gaan met het taalaanbod aan de hand van het thema. Er wordt de 

ouders gevraagd om de gemaakte knutselwerkjes mee te brengen, zodat de pedagogisch 

medewerker dit met het kind kan bespreken en het kan ophangen op een zichtbare plek 

voor andere ouders en kinderen.  

Peuterspeelgroep De Wissel  houdt elke dag een inloopochtend voor alle ouders waarbij 

ouders gestimuleerd worden om met hun kind te spelen.  

Tijdens de feestdagen , Kerst en Pasen en Sinterklaasfeest worden ouders uitgenodigd 

om op de Peuterspeelgroep de verschillende feesten mee te vieren of te helpen in de 

voorbereiding en uitvoering hiervan. Het eind van het schooljaar wordt gezamenlijk 

afgesloten met de kinderen en de ouders van beide groepen. Dit gebeurt bijvoorbeeld 

door samen te gaan picknicken.  

Binnen de basisschool worden verschillende externe taalactiviteiten aangeboden, te 

denken aan Voorlees Express en taallessen. Ouders van de peuterspeelzaal mogen er ook 

deel aan nemen. Zij worden geselecteerd door de pedagogisch medewerkers van de 

Peuterspeelgroep. 
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HOOFDSTUK 6 - TEAM EN STAGIAIRES 

Het team van pedagogisch medewerkers  bestaat uit  vaste pedagogisch medewerkers.  

Wij dragen er zorg voor dat er altijd voldoende pedagogisch medewerkers aanwezig zijn. 

Onze pedagogisch medewerkers zijn verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen 

op de groep en beschikken allemaal minimaal over een SPW-3 diploma en een VOG. Alle 

pedagogisch medewerkers hebben naast de beroepsdiploma's ook de VVE methode en 

taaleis certificaten behaald.   

Tevens hechten wij veel waarde aan het opleiden van stagiaires. Er is op de 

Peuterspeelgroep de mogelijkheid om stagiaires te begeleiden.  

Open en professioneel werkklimaat 

Onze medewerkers kenmerken zich door hun professionele en liefdevolle inzet. Met veel 

enthousiasme en motivatie die bepalend is voor de kwaliteit van de opvang en de 

activiteiten die worden geboden aan de kinderen en hun ouders. Wij voelen ons 

verbonden met de kinderen en hun ouders.  

Achterwacht 

Indien zich een calamiteit voordoet is er altijd een volwassen persoon bereikbaar als 

achterwacht. Dit betekent voor ons dat er altijd iemand oproepbaar is die binnen 10 

minuten ter plaatse kan zijn, om de pedagogisch medewerker te steunen en toezicht te 

houden op de kinderen. De achterwacht bestaat vaste invalkrachten of collega’s van de 

dichtstbij liggende  locaties.  

HOOFDSTUK 7 – PRAKTISCHE GEGEVENS 

7.1 BASISSCHOLEN IN DE NABIJE OMGEVING  

 

De Wissel 

Spoorweghaven 174 

3071 ZG Rotterdam 

010 484 14 93 

 

De Clipper  

Laan op Zuid 1362 

3071 AC  Rotterdam 

010 485 06 42 

 

De Pijler 

W.G. Witteveenplein 10 

3071 MA Rotterdam 

010 485 29 52 

 

Kiddoozz peuterspeelgroep De Wissel  

Spoorweghaven 174 

3071 ZG  Rotterdam  

06 49 12 70 87 
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Kantoor Kiddoozz:  

Sliedrechtstraat 62-66 

3086 JN  Rotterdam 

010-2041820 

E-mail: info@Kiddoozz.nl 

Website: www.kiddoozz.nl 

 

Organisaties:   

Politie alarmnummer (bij noodsituaties)  112 

CJG Feijenoord     010-20 10 110   

Veilig Thuis      0800 2000 (landelijk) 

Bureau Jeugdzorg      010 2330000  

www.jeugdzorg-rotterdam.nl   

GGD       010-4339966 

       ggdrotterdamrijnmond@rotterdam.nl   


