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1. Informatie over peutercentrum de Klopvaart 
1.1 Het gebouw en de groepsruimte  
 
Binnenruimte. 
Peutercentrum de Klopvaart zit in een gebouw waarin 2 basisscholen gehuisvest zijn. Dit zijn KSU 
Johannes en OBO de Klopvaart. Het peutercentrum is gehuisvest in OBO de Klopvaart. De scholen 
zijn verbonden middels een gang en de speelzalen grenzen aan elkaar. Het peutercentrum (PC) deelt 
de gang met 2 kleutergroepen. 
 
Speelzaal. 
In de school is een speelzaal aanwezig waar minimaal 1 keer in de week gespeeld/gegymd wordt en 
we kunnen deze ruimte gebruiken bij slecht weer.  
 
Buitenruimte. 
Het PC heeft een eigen buitenspeelplein, grenzend aan het lokaal.  
Op het plein is een zandbak, een speelhuisje, twee bomen en wat groen aanwezig. Er zijn allerhande 
speelmaterialen die in de schuur staan, waar kinderen mee kunnen spelen. Daarnaast maken wij veel 
gebruik van het achterste plein van de school om te rennen en te fietsen.  
 
Ouderlokaal. 
Beide scholen delen een ouderlokaal, waar het peutercentrum ook gebruik van kan maken indien 
mogelijk. Er zijn ook nog enkele lege lokalen die voor ouderbijeenkomsten gebruikt kunnen worden. 
 
De groepsruimte  
Binnen is de groepsruimte verdeeld in hoeken. 
-De grote kring  
-De huishoek  
-De spelletjeskast 
-De bouwplaats 
-De ministad 
-Het atelier 
-De bibliotheek 
-De themahoek 
Aangrenzend aan het lokaal is er een sanitaire ruimte met 2 toiletjes, een commode en een wastafel. 
De inrichting van de hoeken wisselt. We passen de materialen en de inrichting van de hoeken aan het 
thema aan waarover we werken en spelen. 
 
  
1.2 Veiligheid  
In de binnenruimte van de speelzaal zijn een aantal aanpassingen gedaan, zodat het veilig is voor 
kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Zo hebben we hoge deurklinken, afgeschermde 
deurscharnieren en vloerverwarming. De buitenruimte is afgeschermd met hekken. Hij is zowel 
bereikbaar via een deur in de binnenruimte als via een deur in de gang. Deze deur kan alleen door 
volwassenen geopend worden. Alle maatregelen voor de veiligheid en gezondheid zijn beschreven in 
ons werkplan Veiligheid en Gezondheid. 
 
1.3 Groepsomvang, en leeftijdsopbouw en medewerkers  
Het peutercentrum is voor kinderen van 2,5 – 4 jaar. Het maximale aantal kinderen is 15 per dagdeel.  
De openingstijden zijn: 
Maandag 8.30 – 12.30 uur en 13.00 – 17.00 uur 
Dinsdag 8.30 – 12.30 uur 
Donderdag 8.30 – 12.30 uur en 13.00 -17.00 uur 
Vrijdag   8.30 – 12.30 uur 
Kinderen met een indicatie komen vier keer per week, de andere kinderen een of twee keer per week. 
Kinderen met een indicatie voor Voorschoolse Educatie komen daarmee 16 uur per week, 40 weken 
per jaar (schoolvakanties zijn vrij) en in de 1,5 jaar tussen de leeftijd van 2,5 en 4 jaar in totaal 960 
uur op de Voorschoolse Educatie.  
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Tijdens de openingstijden van de groepen zijn twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers 
aanwezig. Bij ziekte of afwezigheid van de vaste medewerkers zetten we zoveel mogelijk vaste 
invallers in.  Daarnaast zijn in de groepen meestal ook stagiaires en een vrijwilliger werkzaam die 
onder begeleiding van de vaste medewerkers activiteiten doen.  
De vaste pedagogisch medewerkers op de groep worden ondersteund in hun werkzaamheden door 
een werkbegeleider en een zorgconsulent. De werkbegeleider ondersteunt de pedagogisch 
medewerkers in de uitvoering van het programma op de groep. De zorgconsulent ondersteunt de 
pedagogisch medewerkers in de aanpak van de kinderen op de groep. De manager stuurt het team 
van pedagogisch medewerkers, werkbegeleider en zorgconsulent aan. 
Ouders kunnen een keer meedraaien in een groep om inzicht te krijgen wat wij doen in de 
peutergroep. 
 
 

2. Pedagogisch werken 
 
2.1 Methode Kaleidoscoop 
Bij het peutercentrum werken we met de VVE-methode Kaleidoscoop. Door te werken met een VVE 
methode wordt er gericht gewerkt aan het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Dit wordt 
gedaan aan de hand van thema’s die dicht bij de leefwereld van het kind staan. Bij het werken met 
een VVE methode wordt aangesloten bij de individuele ontwikkeling van de kinderen. Ook kinderen 
die extra stimulans of extra uitdaging nodig hebben krijgen deze van de pedagogisch medewerkers 
aangeboden in een kleine kring. 
 
2.2 Volgen van de ontwikkeling 
De pedagogisch medewerkers volgen de individuele ontwikkeling van de kinderen in hun groep. Elke 
peuter en zijn/ haar ouders krijgt een mentor, die deze ontwikkeling volgt en registreert in het 
observatie-instrument KIJK!. De mentor doet het kennismakingsgesprek met ouders en kind. Alle 
kinderen op onze groepen worden in hun ontwikkeling gevolgd. Dit gebeurt door dagelijkse 
waarnemingen, gerichte observaties en periodieke registraties in het LVS KIJK. Alle kinderen worden 
regelmatig met de directe collega's besproken. Daarnaast is er twee keer per jaar een 
groepsbespreking met de werkbegeleider en de zorgconsulent.                                                                                                        
Met de ouders spreekt de mentor minimaal tweemaal per jaar over de ontwikkeling van hun kind. In 
dit gesprek komt aan de orde wat de ouders zelf ervaren over de ontwikkeling, welke stimulans het 
kind nodig heeft en wat ouders ter aanvulling thuis kunnen doen. Indien nodig vinden de gesprekken 
vaker plaats. 
 
2.3 Kennismaking en wennen  
Ouders komen, als hun kind geplaatst is, voor een kennismakingsgesprek op het peutercentrum. Dit 
is de eerste kennismaking met het peutercentrum. Als een kind de eerste keer komt, blijft het een 
uurtje samen met (een van de) ouder(s). De tweede keer blijft het kind een uurtje alleen, de derde 
keer wordt dit tot 2 uur uitgebreid. We vragen de ouder iets eerder te komen halen dan de andere 
ouders. 
De pedagogisch medewerker stemt af met de ouder hoe het gaat en wat ouder en kind nodig hebben. 
Indien nodig laten we het kind nog wat langer wennen, wat betekent dat het wat korter op de groep is. 
Bij iedere VVE peuter en zijn/haar ouders gaan we op huisbezoek. Dit huisbezoek vindt bij voorkeur 

plaats binnen 3 maanden na binnenkomst van de peuter.  

2.4 Welkom, ouder-kind activiteiten en spelinlopen 
Om ouders en kinderen welkom te heten, begroeten we iedereen persoonlijk bij binnenkomst. In de 
grote kring begroeten we elkaar met een liedje en een hand. 
Voor de kinderen binnenkomen hebben we verschillende materialen op de tafel klaar gelegd. Zij 
hebben betrekking op het thema (puzzels, ontwikkelingsmaterialen, boekjes). De ouders kunnen met 
hun kind aan de tafel spelen met deze ontwikkelingsmaterialen. Dit kan ook in de hoeken zijn! Na een 
half uur nemen de ouders afscheid. 
We werken met vaste ouder-kind activiteiten en spelinlopen. De ouder-kind activiteiten zijn heel erg 
belangrijk en we verwachten dan ook van ouders dat zij hierbij aanwezig zijn. De spelinlopen zijn op 
meer vrijwillige basis.  
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2.5 Activiteiten en materialen  
Jonge kinderen leren de omgeving om zich heen te begrijpen en ermee om te gaan door te spelen. 
Zo ontdekken en ervaren kinderen hoe de wereld in elkaar zit.  
Het peutercentrum biedt peuters een uitdagende omgeving, waarin voor de kinderen steeds weer iets 
nieuws te ontdekken en te ervaren is. Het spelmateriaal in de verschillende hoeken wordt regelmatig 
aangepast, waardoor kinderen opnieuw gestimuleerd worden om te ontdekken en zich te ontwikkelen. 
We werken handelingsgericht. Dit houdt in dat we aansluiten op de behoeften van kinderen en daar 
ons handelen doelbewust op aanpassen. Er is een afwisseling tussen gestructureerd spel en 
activiteiten en vrij spel en zelf gekozen activiteiten. Pedagogisch medewerkers richten zich met een 
passend aanbod op het kind als individu en op de hele groep kinderen. Medewerkers helpen kinderen 
om steeds een stapje verder te groeien in hun ontwikkeling. Ze gaan hierbij uit van de behoefte van 
kinderen en het tempo van de ontwikkeling van de kinderen. 
Wij maken themaplannen met activiteiten waardoor kinderen worden gestimuleerd in: 

 ontdekken en onderzoeken 

 fantasie- en rollenspel 

 tellen en meten 

 bewegen en dansen 

 zingen en muziek 

 creativiteit 
Kinderen hebben binnen deze activiteiten een eigen verantwoordelijkheid. Door ze te laten 
meehelpen met het pakken van materialen en het hebben van vaste routines. De kasten zijn zo 
ingericht dat kinderen zelf materialen kunnen pakken. 
Elke dag wordt er tijd ingeruimd voor (voor) lezen. Op de ochtenden gebeurt dat in kleine kringen van 
maximaal 3 peuters, in de middag gaan alle kinderen een zelfgekozen boek lezen in de grote kring. 
Waarbij de pedagogisch medewerkers bij de kinderen aansluiten en wisselen van kind. Om het thuis 
lezen te bevorderen gaan we een maal per jaar met kinderen en ouders naar de bibliotheek voor een 
groepsbezoek. Ouders krijgen bij enkele thema's per jaar een boekentas met materialen mee naar 
huis, aansluitend bij het boek dat wij in de groep lezen. 
Daarnaast is er dagelijks tijd voor zelfgekozen spel tijdens het speelwerken, en worden er 
groepsgerichte en themagerichte activiteiten in de grote kring aangeboden.  
In de grote kring is er wekelijks een activiteit behorend bij Vreedzame school en ook een 
muziek/dansactiviteit behorend bij Kaleidoscoop muziek en bewegingsmethode Kadans. 
Jaarlijks wordt er door het UCK 3 lessen met een 'beleving' aangeboden op de eigen locatie. Dit kan 
zijn: dans, muziek of theater. 
 
2.6 Partnerschap met ouders 
Ouders zijn de belangrijkste opvoeders van hun kinderen en hebben daarmee vanzelfsprekend een 
grote invloed op de ontwikkeling van hun kind. Daarom zijn de pedagogisch medewerkers en ouders 
partners in de opvoeding van het kind. Wij ondersteunen ouders en versterken hen om zo de 
ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie vorm te geven. Dit doen we door: 

 Eenmaal per jaar een startbijeenkomst samen met ouders, manager, werkbegeleider, 
zorgconsulent en pedagogisch medewerkers te organiseren. 

 Ouders te vragen over welke onderwerpen zij een ouderbijeenkomst zouden willen. 

  Met ouders over de vorderingen van hun kind te spreken.  

 Tips te geven bij opvoedvraagstukken 

 Ouders informatie te geven over de thema’s waar op de speelzaal aan gewerkt wordt. Ze 
krijgen tips mee over hetgeen ze met hun kind thuis kunnen doen.  

 De ruimte bieden om actief mee te doen met de ouder-kind activiteiten   
 
2.7 Vreedzaam werken: erkennen van verschillen  
Wij werken met de Vreedzame School Methode. Alle medewerkers zijn hierin geschoold. 
Kinderen leren in de groep hoe ze met elkaar om moeten gaan. De kinderen leren om samen te 
spelen, samen speelgoed en aandacht te delen en te wachten op elkaar. Kinderen leren in de groep 
ook hoe ze conflicten kunnen oplossen. Medewerkers begeleiden kinderen bij het opbouwen van 
relaties met andere kinderen. Ze leren kinderen bijvoorbeeld hoe ze iets aan een ander kind kunnen 
vragen. De kinderen leren op het peutercentrum om respect te hebben voor het materiaal op de 
groep en de wereld om hen heen. Medewerkers geven hierin het goede voorbeeld.  
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Kinderen leren hoe ze hun grenzen aan kunnen geven op een sociaal wenselijke manier.  Hiervoor 
wordt een conflicthanteringsmodel uit de Vreedzame School gebruikt, waarbij kinderen onder andere 
leren om Stop, hou op! te zeggen als er iets gebeurt wat zij onprettig vinden. 
Ieder kind kan een keer hulpje van de week zijn. Dit kind mag de stoelen in de kring zetten, het fruit 
uitdelen en andere voorkomende taakjes doen om de juf te helpen.  
Op de groep zitten kinderen met verschillen in achtergronden en overtuigingen van ouders. Dit 
betekent ook dat kinderen te maken hebben met verschillen wanneer zij deel uitmaken van een 
groep. Dit biedt mogelijkheden om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op deelname aan onze 
–democratische – samenleving door ze te leren om respectvol met elkaar om te gaan. 
 
 

3. Dagindeling  
 
De ochtend: 
08.30 - 09.00: brengmoment en ouderactiviteit 

09.00 - 09.15: kring 

09.15 - 10.15: speelleertijd + opruimen 

10.15 - 10.45: toilet, eten en drinken  

10.45 - 11.45: buiten spelen/ beweegactiviteit 

11.45 - 12.15: zingen/muziek/ voorlezen /creativiteit 

12.15 - 12.30: terugkijken, afscheid nemen en ophalen  

 
De middag: 
13.00 - 13.30: brengmoment en ouderactiviteit 

13.30 - 13.45: kring 

13.45 -.14.45: speelleertijd* + opruimen 

14.45 - 15.30: buiten spelen*/ beweegactiviteiten 

15.30 - 16.00: toilet en eten drinken 

16.00 - 16.30: voorlezen/ leesactiviteit/ rustige activiteit 

16.30 - 16.45: dans/muziek/creativiteit/beweegactiviteit/ buiten spelen 

16.45 -.17.00: terugkijken, afscheid nemen en ophalen 

*: deze activiteiten kunnen ook omgedraaid worden.  

 
 

4. Gezond beleid en vieren van feesten  
 
Tijdens de ochtend is er altijd gelegenheid voor peuters om even wat te eten en te drinken. Het kan 
een moment zijn van rust in de groep. We stimuleren peuters om hun eigen fruit op te eten en een 
half bekertje water te drinken. Het fruit neemt de peuter zelf mee. Tijdens het middagdeel wordt er 
alleen water gedronken.  
We bieden geen koek of snoep aan. Als een kind jarig is, mag het trakteren met een gezonde 
traktatie. Hiervoor krijgen ouders van tevoren een brief met gezonde suggesties voor trakteren mee. 
We maken een muts en hangen de slingers op. In de grote kring gaan we zingen en dansen en mag 
de jarige uitdelen. Traktaties die zich daar niet voor lenen, gaan mee terug naar huis.  
Regelmatig organiseren we gerichte beweegactiviteiten voor de kinderen. Bewegen is belangrijk voor 
peuters, voor de lichamelijke én de geestelijke ontwikkeling. Als het weer het toelaat spelen de 
kinderen elk dagdeel buiten. Daar kunnen de peuters naar hartenlust rennen, fietsen, klimmen en 
stoeien. Bij slecht weer gaan we vaak naar de gymzaal of doen beweegspelletjes in het lokaal. We 
gaan ook sowieso 1 keer per weer naar het speellokaal.  
Op het peutercentrum besteden we ook aandacht aan het vieren van de verschillende feesten door 
het jaar heen. Denk hierbij aan Sinterklaas, Suikerfeest, Pasen, Kerst, enz.  
 
 

5. Contacten met ouders 
 
Als een kind op de speelzaal komt, heeft de mentor een kennismakingsgesprek met ouders en kind. 
Tweemaal per jaar (in oktober en maart) registreren we de ontwikkeling van het kind in het 
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observatiesysteem KIJK!. Naar aanleiding van die registratie is er een gesprek met de ouders, dat 
noemen we een KIJK! gesprek. Daarin wordt de ontwikkeling van hun kind besproken . Als het kind 
het peutercentrum verlaat, is er een overdrachtsgesprek met de nieuwe leerkracht en de ouder. Er 
worden wenafspraken met de nieuwe juf gemaakt (3 ochtenden vóór het kind 4 jaar wordt). 
Als het nodig is, is er tussentijds nog een extra gesprek. Praktische zaken en kleine dingen die ons 
opgevallen zijn of die de ouders aandragen, worden bij binnenkomst of na afloop van de ochtend met 
ouders besproken. Als de medewerkers problemen in de ontwikkeling van een kind zien, bespreken 
ze dit met de ouders. In overleg wordt eventuele hulp ingeschakeld (bijv. de zorgconsulent, logopedie 
of Peuterplus). Zie hieronder bij zorg.  
Een keer per jaar gaan we op “schoolreisje”. We doen dit met de kinderen en de ouders. Daarnaast 
nodigen wij ouders een aantal keer uit om mee te doen aan een ouderactiviteit, dit kan in maar ook 
buiten de speelzaal zijn. Tenminste een keer per jaar gaan we naar de bibliotheek, meestal ook een 
keer naar het park in de wijk en soms nog iets speciaals zoals bijvoorbeeld het Nijntje museum. 
 
 

6. Zorg om kinderen: de rol van de zorgconsulent 
 
Binnen het peutercentrum worden kinderen met een ontwikkelingsprobleem vroegtijdig gesignaleerd. 
Aan het peutercentrum is een zorgconsulent verbonden die samen met de pedagogisch medewerker 
de ontwikkeling van alle kinderen op de groep volgt. Zij is daarom regelmatig op de groep aanwezig. 
Zij geeft antwoord op de vragen van de pedagogisch medewerker en geeft adviezen.   
De zorgconsulent bespreekt met de pedagogisch medewerker wat het kind nodig heeft om zich zo 
goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Zo nodig kijkt de zorgconsulent gericht naar het kind op de 
groep. Wij bespreken onze ervaringen en observaties met de ouders en spreken gezamenlijk het 
ondersteunende aanbod door. We houden de ouders regelmatig op de hoogte hierover en passen het 
aanbod aan. 
Wat de zorgconsulent heeft gezien, bespreken wij in een oudergesprek. Mocht het kind meer nodig 
hebben dan wat wij zelf op de groep kunnen bieden, dan bespreken wij dat ook met de ouders. 
Zo nodig verwijst de zorgconsulent door naar externe deskundigen, zoals de logopedist of de 
fysiotherapeut. Soms adviseren wij verder onderzoek. Vaak heeft de zorgconsulent een 
coördinerende rol in het onderzoeken waar het beste een passend aanbod gerealiseerd kan worden. 
Zij doet dit in goed overleg met de ouders.  
De zorgconsulent heeft contacten met instanties zoals de Consultatiebureaus van de afdeling 
Jeugdgezondheid Gemeente Utrecht en het Buurtteam in de wijk, maar ook met het Audiologisch 
Centrum en Auris. We werken met de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’.  
 
 

7. Overdracht naar basisschool 
 
Peutercentrum De Klopvaart werkt samen met basisschool OBO de Klopvaart in de wijk Overvecht. 
Met alle ouders hebben pedagogisch medewerkers een overdrachtsgesprek met de nieuwe 
leerkracht. Voor de overdracht wordt een overdrachtsformulier ingevuld met belangrijke (persoonlijke) 
gegevens en op welke ontwikkelingsgebieden het kind extra aandacht behoeft. Ook de laatste Kijk! 
wordt kort toegelicht aan de leerkracht. Deze informatie is reeds bij ouders bekend, aangezien zij een 
Kijk! gesprek met de pedagogisch medewerker hierover hebben gehad. Ontwikkelingen die ná het 
invullen van de laatste Kijk! Aan de orde zijn, kunnen mondeling worden besproken. Tevens kunnen 
ouders hun vragen stellen en vertellen hoe het thuis met het kind gaat. 
Indien ouders bezwaar hebben tegen het overdragen van deze informatie, melden we de school dat 
we geen overdracht mogen doen. 
 In geval van zorg of extra ondersteuning doet de zorgconsulent een overdracht aan de intern 
begeleider van de ontvangende basisschool, het liefst samen met de ouders. Wij zorgen hierbij voor 
de overdracht van relevante informatie over de ontwikkeling van het kind aan de basisschool, met als 
doel dat de school kan afstemmen op de behoeften van het kind. 
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8. Hoe worden medewerkers ondersteund bij hun werk    
 
Medewerkers worden in hun werk ondersteund en aangestuurd door een werkbegeleider, een 
zorgconsulent en een manager. Ze hebben regelmatig overleg waarin de inhoud van het werk, de 
onderlinge samenwerking en de kinderen besproken worden. Het pedagogisch beleidsplan en het 
werkplan zijn het uitgangspunt bij het aanbieden van kwalitatief goede voorschoolse educatie.  
De medewerkers worden ondersteund en gecoacht bij hun werk en gestimuleerd in hun ontwikkeling 
als beroepskracht door deelname aan (na)scholingen en trainingen. 
 
 

9. Huisregels of andere zaken 
 

1.Algemeen 

1.1. Eten en drinken. 

Koffie en thee wordt buiten bereik van kinderen gedronken of in een thermosbeker gedaan. Aan 

ouders wordt geen koffie/thee geschonken in de groepsruimte. 

Kinderen mogen geen kauwgom of meegebracht eten in de groepsruimte eten. Kauwgom wordt in de 

prullenbak gedaan, koek en brood wordt aan de ouders teruggegeven. Ook speentjes worden aan 

ouders meegegeven. 

Traktaties. Ouders krijgen vóór de verjaardag een brief met traktatietips. Ongezonde traktaties 

worden aan ouders teruggegeven. 

1.2. Deurbeleid. 

Ouders mogen hun kind brengen vanaf 8.30 en 's middags vanaf 13.00 uur. Ophalen om 12.30 uur en 

’s middags om 17.00 uur. 

Ouders wordt gevraagd om (bij brengen en halen) buiten te wachten tot de pedagogisch medewerker 

de deur opendoet. Bij binnenkomst ná brengtijd worden ouders aangesproken en indien wenselijk 

gevraagd op de gang te wachten. Dit kan nodig zijn om de activiteit niet te verstoren. 

Pedagogisch medewerkers letten erop dat de deur dicht blijft en er geen kinderen ongezien de gang 

op kunnen lopen. Tijdens het ophalen blijft er een pedagogisch medewerker bij de deur staan om 

hierop toe te zien. 

 

2.Entree/hal 

2.1. Garderobe 

De jassen van de kinderen hangen op de gang bij hun eigen plaatje. De kinderen pakken hun eigen 

jas en hangen zelf hun jas weer op.  

2.2. Lades 

Andere eigendommen als kleding, luiers en knutselwerkjes, worden in de eigen lade in de ladekast op 

de gang bewaard. Ouders wordt gevraagd deze lade dagelijks te legen, zodat de la weer gebruikt kan 

worden voor het kind van de andere groep die dezelfde la gebruikt. 

2.3. Fruit 

Bakjes met fruit worden door ouders in de groene bak gelegd. Tomaatjes en druiven worden door 

ouders doormidden gesneden i.v.m. verstikkingsgevaar.  

2.4. Wagentjes 

Fietsen en wandelwagens mogen niet blijven staan in de gang. Alleen tijdens brengen en halen. 

2.5. Alarm 

Pedagogisch medewerkers die als eerste komen of als laatste weggaan, zetten het alarm erop. 

Lichten uitdoen en deuren sluiten voor vertrek! 
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3.Groepsruimte 

3.1. Groepsregels 

In de groepsruimte en in de gangen mag er niet worden gerend. De kinderen worden hierop 

aangesproken. 

In de kring houdt iedereen zijn/haar handen en voeten bij zichzelf. 

We praten zacht als we binnen zijn. Schreeuwen mag buiten. 

De draaikrukken zijn voor de juffen. Kinderen mogen hier niet aan zitten. 

We helpen elkaar en zijn aardig voor elkaar. 

Het hulpje van de week mag de stoelen klaarzetten en de fruittrommels uitdelen. Ook mag hij/zij de 

deur opendoen aan het einde van het dagdeel. De namen van de hulpjes worden bijgehouden op een 

lijst. 

Binnen de school praten we Nederlands. Ouders worden hierop aangesproken. 

Kinderen worden gestimuleerd om te helpen met opruimen. Na het belletje van de time-timer wordt 

het opruimliedje gezongen en worden alle kinderen aangespoord te helpen. Kapot, gevaarlijk of vies 

speelgoed wordt uit de groepsruimte verwijderd en vervangen of schoongemaakt. 

3.2. Presentie 

Bij binnenkomst worden de kinderen aangevinkt op de presentielijst. Onderaan de lijst wordt het 

aantal aanwezige kinderen vermeld. De ouders van afwezige kinderen die niet zijn afgemeld worden 

gebeld om te vragen naar de reden. Ouders wordt gevraagd (bij de intake) om hun kind altijd af te 

melden bij afwezigheid. De presentielijsten blijven zichtbaar liggen in het daarvoor bestemde bakje op 

de plank, zodat het bij evacuatie snel gepakt kan worden. Pedagogisch medewerkers zorgen ervoor 

dat de gegevens (telefoonnummers) van hun eigen aandachts-kind up-to-date zijn, zodat ouders snel 

gebeld kunnen worden in geval van 'nood'. 

Kinderen worden alleen meegegeven aan een bekende volwassene, tenzij anders door de ouders 

aangegeven. Ouders tekenen vooraf voor toestemming bij ophalen door een minderjarige. Bij ophalen 

door een minderjarige of onbekende zonder hiervan op de hoogte te zijn gebracht, wordt eerst de 

ouders gebeld voor toestemming. 

 

3.3. Administratiekast 

Sleutels van de administratiekast zijn in het bezit van de pedagogisch medewerkers.  Belangrijke 

informatiemappen staan in de kast, die aan het einde van de middag wordt afgesloten. 's Ochtends 

wordt als eerste de telefoon aangezet en afgeluisterd, de presentielijst gepakt en klaargelegd. 

 

3.4. Hygiëne en veiligheid 

Wij hebben een circulair systeem dat de temperatuur en airco regelt. De lucht wordt met dit systeem 

ook ververst.  

Vaatdoeken en theedoeken worden dagelijks in de was gedaan. Verkleedkleren, poppenkleren, 

knuffels en kussens worden bij elke vakantie gewassen. 

Bekers waaruit kinderen drinken worden na gebruik afgewassen, gedroogd en in de kast gezet. De 

tafels worden met een doekje afgenomen. De vloer wordt na het eten, knutselen en dergelijke 

geveegd. Oud papier wordt in een krat bewaard en regelmatig weggebracht. De prullenbak voor 

restafval wordt dagelijks geleegd. 

Speelgoed wordt geregeld schoongemaakt. Tenminste 2 keer per jaar wordt al het meubilair en 

speelgoed met behulp van ouders schoongemaakt (voor de kerst- en zomervakantie). 

Pedagogisch medewerkers zijn alert op vieze neuzen en stimuleren de kinderen om zelf hun neus af 

te vegen met een tissue. Bij niezen en hoesten worden kinderen gestimuleerd om hun arm voor hun 

gezicht te houden. Pedagogisch medewerkers wassen hun handen als ze kinderen hierbij hebben 

geholpen. 

Schoonmaakmiddelen worden hoog en buiten bereik van kinderen opgeborgen. 



 
Pedagogisch Werkplan  
Peutercentrum De Klopvaart 
oktober 2020 

9 

In de linker hoge keukenkast staat een goed gevulde EHBO-trommel. Bij ziekte van een kind worden 

ouders gebeld en gevraagd het kind op te komen halen. Bij besmettelijke ziektes worden alle ouders 

op de hoogte gebracht door middel van een persoonlijke brief of aankondiging op de deur. 

Na toiletbezoek en voor het eten wassen de kinderen en pedagogisch medewerkers hun handen met 

zeep en drogen die met een papieren handdoek af.  

Luiers worden in de toiletruimte verschoond. De luier wordt vervolgens in een plastic zakje gedaan en 

in de pedaalemmer gestopt die zich in de toiletruimte bevindt.  

 

4.Buitenruimte. 

4.1. Toezicht en veiligheid 

Bij het naar buiten gaan, gaan de kinderen op de gang hun jas aantrekken en op de grond zitten bij 

de kapstok. Een pedagogisch medewerker noemt om de beurt de namen van de kinderen die naar 

buiten mogen lopen, om dringen en duwen te voorkomen. Het hek is voorzien van een kind veilig slot 

of wordt op slot gedraaid als iedereen er is. 

De buitenruimte wordt gecontroleerd op zwerfvuil en wordt regelmatig opgeruimd. 

Gebreken aan hekken of bestrating worden direct gemeld. 

Er blijft altijd tenminste één pedagogisch medewerker buiten, om toezicht te houden. 

4.2. Zandbak 

Zand wordt jaarlijks ververst. De zandbak wordt elke keer na gebruik afgesloten. De haak ligt in de la 

van het keukenblok op de groep. 

Er mag niet met zand worden gegooid.  

Het zand blijft zo veel mogelijk in de zandbak. Veel gemorst zand wordt weer terug geschept ter 

voorkoming van kattenpoep. 

4.3. Speelmateriaal 

's Ochtends worden fietsen uitgedeeld en ander materiaal zoals autobanden, karren, ballen, 

loopklossen. 's Middags worden er geen fietsen gebruikt om andere activiteiten te stimuleren. 

Speelmateriaal dat kapot is wordt gerepareerd of weggegooid. 

Populaire fietsen worden om de beurt gebruikt. Botsen met fietsen wordt gecorrigeerd. 

Kinderen helpen mee met opruimen en brengen de materialen bij de schuur. Zij mogen niet in de 

schuur komen, de pedagogisch medewerker zet de materialen terug in de schuur. 

4.4. Zonnig en warm weer 

Bij zonnig en warm weer wordt er aan ouders gevraagd hun kind ingesmeerd te brengen met 

eventueel een petje op. Pedagogisch medewerkers smeren kinderen indien nodig ook in. 

Er wordt extra water aangeboden. 

Bij warm weer wordt er verkoeling gezocht in de schaduw en met bakken water. 

Bij extreem warm weer wordt er niet buiten gespeeld om oververhitting en zonnesteek te voorkomen.  

5.Toiletgang/toiletruimte 

De kinderen worden op vaste tijden gevraagd het toilet te bezoeken en gaan wanneer zij zelf 

aangeven naar het toilet te moeten. De pedagogisch medewerker is ondersteunend aanwezig en 

helpt indien gewenst met het openen en sluiten van broeken ook ziet de pedagogisch medewerker er 

op toe dat de handen op de juiste manier worden gewassen. Kinderen trekken de wc door en wassen 

hun handen met zeep en drogen hun handen met een papieren handdoekje.  

Kinderen mogen geen speelgoed meenemen naar de toiletruimte. 

Poepluiers worden op de commode verschoond. Het kussen wordt met een sopje schoongemaakt en 

de luier gaat in een afgesloten zakje in de pedaalemmer. Pedagogisch medewerkers wassen hun 

handen na het verschonen. 

Toiletten worden dagelijks door de schoonmakers schoongemaakt en prullenbakjes geleegd. 

 

6.Ontruimen 

Het ontruimingsplan hangt aan de witte plank in de keuken. Hier staat ook het 'evacuatiekoord' 

waarmee de kinderen naar buiten gaan in geval van ontruiming. 


