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Voorwoord 
 

Dit is het borgdocument van peutervoorziening Schout. 

Hierin hebben wij beschreven hoe we werken met het VVE-programma Uk & Puk  

 

Onze locatie is gevestigd in basisschool Christoffel.  

In de loop der jaren is het aanbod van vroeg- en voorschoolse educatie op peuterspeelzalen en 

kinderdagverblijven enorm gegroeid en verdiept. Er hebben veranderingen plaatsgevonden in het 

aanbod van ontwikkelings-gericht materiaal, activiteiten ter stimulering van de ontwikkeling, 

samenwerkingsverbanden en methodieken.  

 

In 2014 is, op advies van de onderwijsinspectie en de gemeente Tilburg, besloten dat locaties gaan 

werken met een landelijk erkend VVE-programma. Wij hebben gekozen voor Uk & Puk. Onze 

medewerkers hebben  de VVE-scholing Uk & Puk gevolgd en hebben deze inmiddels afgerond en een 

certificaat ontvangen. Nieuwe medewerkers zijn bezig met de training en zullen hun certificaat medio 

2019 behalen. 

 

In dit borgdocument hebben we beschreven hoe we dagelijks werken met de VVE-methode Uk & Puk 

en welke werkafspraken we hebben gemaakt. Het is een dynamisch document, dat voortdurend 

wordt getoetst en verbeterd. Dit vindt zowel op theoretische- als op praktische wijze plaats, door 

literatuur- en praktijkonderzoek te verrichten naar effectieve manieren om met de VVE-methode Uk 

& Puk te werken op onze locatie. 
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Inleiding 
 

Uk & Puk is een speels totaalprogramma voor kinderdagverblijven en peutervoorzieningen die werken 

met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.  

 

Wanneer je werkt met Uk & Puk werk je aan de brede ontwikkeling van jonge kinderen. 

Bij de ontwikkeling van Uk & Puk is gebruik gemaakt van recente inzichten over de manier waarop 

jonge kinderen zich ontwikkelen en zijn de VVE-eisen van de onderwijsinspectie in acht genomen. 

 

Dit document geeft achtergrondinformatie en beschrijft hoe wij op onze locatie het programma Uk & 

Puk toepassen. 

 

Voor het beschrijven van onze werkwijze in dit borgdocument sluiten we aan bij de onderdelen van 

de Kwaliteitszorgkaart. Deze vormt de leidraad voor de eisen van de Onderwijsinspectie ten aanzien 

van VVE. Het is een meetinstrument voor locaties zelf om de kwaliteit van het werken met Uk & Puk 

te kunnen monitoren. Deze Kwaliteitszorgkaart is ontwikkeld door en onder verantwoordelijkheid van 

de werkgroep Klemtoon op Taal, geïnitieerd door gemeente Tilburg 

 

Door bij het beschrijven van onze werkwijze aan te sluiten op deze Kwaliteitszorgkaart vergeten we 

geen zaken en kunnen we aantonen dat we werken volgens het VVE-kader van de onderwijsinspectie. 

 

 

 

De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan het vorm geven van voorschoolse educatie.  

We werken met verschillende partners samen aan ontwikkeling stimulering en voornamelijk de 

taalstimulering van jonge kinderen.  

 

Op onze locatie hebben we meertalige groepen met kinderen voor wie het Nederlands de eerste taal 

is, maar ook kinderen voor wie het Nederlands de tweede of derde taal is. Uk & Puk biedt al deze 

kinderen uitdagende, speelse activiteiten waarmee zij actief en zelf ontdekkend bezig kunnen zijn. 

 

We willen dat de kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien en ontwikkelen op meerdere 

gebieden naast de taalontwikkeling: motoriek, sociale vaardigheden en creatieve talenten. Zodat ze 

met alle ervaringen van de peuterspeelzaal een goede start op de basisschool kunnen maken.  

Dit betekent dat we steeds met elkaar willen blijven kijken naar de meest optimale vorm om kinderen 

in hun ontwikkeling te begeleiden en die altijd blijven bijstellen. 

Dit doen we door goed te overleggen, activiteiten goed voor te bereiden en af te stemmen met elkaar 

en met de groepen 1 en 2 van de basisschool.  

 

 

Team Schout 
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A Organisatorische randvoorwaarden 
       

1.Informatie peutervoorziening Schout. 

 

Onze locatie is een VVE locatie die werkt volgens de richtlijnen van ambitieniveau 2: spelen, 

ontmoeten, ontwikkelen, signaleren en ondersteunen. 

 

Onze peutervoorziening is onderdeel van Kinderstad en wordt gesubsidieerd door de gemeente 

Tilburg. 

De locatie is gevestigd in basisschool Christoffel in de wijk Zorgvlied.  

Wijk Zorgvlied is een wijk waar mensen vanuit verschillende afkomsten en achtergronden samen 

leven 

Wij als Kindcentrum Christoffel (kinderopvang en basisschool tezamen) vinden het belangrijk om er 

voor de wijk op verschillende gebieden te zijn. Zo organiseren we activiteiten waarbij alle kinderen 

uit de wijk welkom zijn. Of ze nu wel of geen gebruik maken van ons kindcentrum. 

 

Onze peutervoorziening werkt met meertalige groepen en bestaat voor 60 tot 70 % uit Nederlands 

sprekende kinderen. Het doelgroep percentage is gemiddeld. 

 

Voor algemene informatie over VVE, het doelgroepenbeleid en de gewichtenregeling die ten 

grondslag ligt aan VVE op basisscholen en de gemeentelijke registratie van doelgroepkinderen, 

verwijzen wij naar het VVE-beleid van gemeente Tilburg en het project Klemtoon op Taal.  

 

Wij hebben 2 peutergroepen.  

Per dagdeel worden maximaal 16 peuters geplaatst. 

Alle peuters komen 2 keer per week en alle doelgroep peuters mogen 3 keer per week komen. 

 

Elke groep krijgt begeleiding van 2 vaste gecertificeerde pedagogisch medewerkers en bij voorkeur 

een vrijwilligster of stagiaire. 

 

De openingstijden zijn: 

 

Maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 19.00 uur  
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2. Vroeg- en voorschoolse educatie 

 

Bijna alle peuterspeelzalen van Kinderstad werken al jaren met programma’s voor Voor- en 

Vroegschoolse Educatie (VVE). Speciale programma’s voor kinderen om hun ontwikkeling te 

stimuleren en achterstanden te voorkomen. Taalontwikkeling neemt hierin een vooraanstaande 

plaats in. Belangrijk uitgangspunt voor Kinderstad bij ontwikkelingsstimulering is dat kinderen 

leren door te spelen en dat kinderen leren van elkaar. Ontmoeting van kinderen is daarom erg 

belangrijk.  

 

Kinderen die op jonge leeftijd een ontwikkelingsachterstand oplopen, halen die bijna niet meer in 

VVE is erop gericht om de snelheid waarmee juist jonge kinderen zich lichamelijk, sociaal – 

emotioneel en cognitief kunnen ontwikkelen, zoveel mogelijk te benutten en te stimuleren. 

 

Er is steeds meer aandacht voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar. Overheid en gemeenten 

streven naar goede voorzieningen voor kinderen in deze leeftijdsgroep. Het doel is om alle kinderen 

zo goed mogelijke ontwikkelingskansen te bieden. Daarom wordt er gewerkt aan een doorgaande 

lijn van voorzieningen voor kinderen van 0 tot 6 jaar, dus van consultatiebureau, peutervoorziening 

naar basisschool. 

Om vroeg- en voorschoolse educatie uit te voeren, heeft onze peutervoorziening, gekozen voor de 

VVE-methode Uk en Puk.  

 

Specifieke doelstellingen van de VVE-locatie: 

 

• Plezier in het spel en het ontmoeten van leeftijdgenootjes staat centraal. We willen graag dat 

iedere kind zich thuis voelt. 

 

• De kinderen krijgen alle ruimte en mogelijkheden om zich binnen een groep kinderen sociale 

vaardigheden eigen te maken. 

 

• Er wordt aandacht besteed aan ontwikkelingsstimulering, in het bijzonder aan de taal- en 

spelstimulering. 

 

•      Twee professioneel pedagogisch medewerkers op de groep, mogelijk ondersteund  

     door een vrijwilligster of stagiaire. 

 

• Extra aandacht voor de werving van kinderen uit doelgroep gezinnen. 

 

• Extra aandacht voor ouderbetrokkenheid en opvoedingsondersteuning. 

 

• Er wordt gewerkt met een landelijk erkend programma. 

 

• Een inhoudelijke programmalijn voor de voorschoolse locatie en voor groep 1 & 2 van de 

basisschool. 

 

• Intensieve samenwerking tussen voorschool en basisschool om een doorgaande lijn te 

bevorderen. 

 

• Een bijdrage leveren aan het vergroten van samenwerking en samenhang met diverse 

organisaties in de wijk via participatie van het kindcentrum in de wijk. 
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B Ouderbeleid 
 

Ons ouderbeleid hebben we in een apart document als bijlage ondergebracht waarnaar we verwijzen.  

Het ouderbeleid is geschreven a.d.h.v. de volgende onderdelen: 

 

1. Gericht VVE ouderbeleid 

• Locatiegerichte visie en doelen 

• Ouderanalyse van de locatie 

✓ Woon- en leefomgeving 

✓ Sociaaleconomische status 

✓ Gewichten van deelnemende kinderen 

✓ nationaliteiten 

 

2. Ouders zijn vooraf adequaat geïnformeerd 

✓ Rondleiding en informatie 

✓ Intake 

✓ Overdracht van voorschool naar basisschool 

 

3. Ontwikkeling stimulerende activiteiten thuis 

 

4. Participatie in VVE activiteiten 

 

5. Ouders informeren over de ontwikkeling van hun kind 

✓ Dagelijkse informele contacten bij halen en brengen 

✓ Geplande oudergesprekken 

 

6. Vroegsignalering 

 

7.   Monitoring en bewaking 
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C Kwaliteit van de Educatie 
     

C1. Aangeboden programma 
 

*Methode Uk & Puk 

 

 

 

 

 

 

Uk & Puk is een totaalprogramma voor kindercentra 

(kinderdagverblijven en peutervoorziening) dat medewerkers 

een manier biedt om methodisch en gericht te werken aan de 

ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar. 

Bij het ontwikkelen van Uk & Puk is gebruik gemaakt van 

recente inzichten over de manier waarop jonge kinderen zich 

ontwikkelen en zijn de VVE-eisen in acht genomen.  

 

 

 

 

Doelstelling: 

Uk & Puk bestaat uit 10 thema’s gericht op kinderen van 0 tot 4 jaar.  

De pedagogisch medewerkers voeren in elk thema een aantal activiteiten uit. Met deze activiteiten 

werken ze aan: 

• Doelen op het gebied van de spraak- en taal ontwikkeling 

• Doelen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling 

• Doelen op het gebied van de motorische en zintuiglijke ontwikkeling 

• Rekenprikkels om de ontluikende rekenvaardigheid te stimuleren 

 

Uitgangspunten: 

• De activiteiten zijn bedoeld om de totale, brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren. 

• De activiteiten vinden plaats in bestaande situaties binnen de peuterspeelzaal (bv: tijdens de 

kring, het spelen of het verzorgen) 

• De pedagogisch medewerkers creëren een uitdagende speel- en leeromgeving. 

• De pedagogisch medewerkers sluiten bij het uitvoeren van de activiteiten aan bij het kind. 

• De eigen inbreng van het kind is een essentieel onderdeel in elke activiteit. 

• De opzet van het programma Uk & Puk sluit aan bij het ‘pedagogisch kader kindercentra 0-4 

jaar’ en de ‘taallijn’ in het kinderdagverblijf. De auteurs hebben dezelfde (theoretisch 

uitgangspunten als basis genomen. 
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*De materialen + materialenlijst 

Pop Puk: 

Met Puk ontwikkelen kinderen op de peuterspeelzaal zich op een speelse manier. Puk is het 

speelkameraadje van de kinderen. Puk maakt altijd wel iets mee wat de kinderen herkennen. 

Kinderen kunnen zich identificeren met Puk. 

Via Puk betrekken pedagogisch medewerkers de kinderen bij een activiteit en kunnen ze op een 

veilige en speelse manier interactie met de kinderen uitlokken. Zowel verbaal als non-verbaal. Puk 

heeft in de meeste activiteiten een rol. 

 

Thema’s met activiteiten: 

Uk & Puk bestaat uit 10 thema’s: 

1. Welkom Puk! 

2. Wat heb jij aan vandaag? 

3. Eet smakelijk! 

4. Dit ben ik! 

5. Reuzen en kabouters. 

6. Regen. 

7. Hatsjoe! 

8. Knuffels 

9. oef, wat warm! 

10. Ik en mijn familie. 

 

Met uitzondering van het thema ‘Welkom Puk’ kunnen de overige thema’s in willekeurige volgorde 

worden ingezet. Welkom Puk is een introductiethema dat bij voorkeur als eerste wordt uitgevoerd. 

De kinderen maken kennis met Puk, met de andere kinderen uit de groep, de inrichting van de 

peuterspeelzaal en de activiteiten en routines die dagelijks terugkeren.  

 

Opbouw van een thema: 

De pedagogisch medewerkers zijn ongeveer 6 weken bezig met een thema. Om de doelen van het 

programma daadwerkelijk te bereiken worden er minimaal 6 thema’s in de jaarplanning opgenomen. 

Elk thema is volgens een vast stramien uitgeschreven in 12 activiteiten.  

De activiteiten: 

De volgorde van de 12 activiteiten ligt niet vast. Wel begint elk thema met een introductieactiviteit 

en eindigt met een afsluitende activiteit, 3 activiteiten vinden plaats in de grote groep, 2 activiteiten 

doen de pedagogisch medewerkers individueel met een kind en de overige zeven activiteiten 

gebeuren in een kleine groep van maximaal 3 kinderen. Alle kinderen voeren de activiteiten uit onder 

begeleiding van een pedagogisch medewerker. 

Doelen: 

In elk thema komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod. De doelen waaraan de pedagogisch 

medewerker werkt zijn per leeftijdscategorie ingesteld. 

 

Knieboek: 

Bij elk thema hoort een voorleesverhaal. Dit verhaal staat in een knieboek d.i. een groot prentenboek 

dat de pedagogisch medewerkers op hun knie kunnen houden. 

 

Aanvullend materiaal: 

Om de woorden betekenisvol te maken voor de kinderen proberen de pedagogisch medewerkers de 

woorden zoveel mogelijk visueel te ondersteunen. Dit kunnen ze doen door bijvoorbeeld een beker 

te laten zien als het woord beker wordt aangeboden. 

Daarnaast kunnen pedagogisch medewerkers denken aan aanvullende materialen die betekenisvol 

zijn voor alle activiteiten uit een thema. Te denken valt aan puzzels, boeken, themakisten. Ook 

kunnen de hoeken n.a.v. een thema worden ingericht of worden aangevuld. 
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Speelgoedlijst 

 

Voor een goede spelstimulans kiezen wij speelgoed vanuit de speelgoedschijf waardoor zoveel 

mogelijk ontwikkelingsgebieden aangesproken kunnen worden, passend bij de leeftijd van de 

kinderen. Naast speelgoed stimuleren we kinderen ook te spelen met bijvoorbeeld water en zand, 

huishoudelijke spullen of vanuit hun eigen fantasie.  

       (citaat uit het Algemeen Pedagogisch beleid) 

 

 

 

 

 

 

Hier volgt een lijst met voorbeelden van speelgoed dat aansluit bij een bepaalde leeftijdsgroep. 

Natuurlijk zit er overlap in en hoef je niet alles op iedere groep te hebben en is er veel meer speelgoed 

dan genoemd. De lijst is samengesteld op basis van ‘Het speelgoedboek’ van Marianne de Valck; te 

leen in onze bibliotheek.  
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Voorbeeld spelmateriaal 

 

0-1 jaar: Spelend bewegen  

 0-6 maanden: 

 Voelen: stoffen beesten,  

 Bewegen: enkelbelletjes, activitycentre, speelkleed, rammelaars 

 Luisteren; muziekdoosje, wiegeliedjes, verschillende soorten muziek.  

 Kijken: mobile, plaatjes of spiegels op de muur, speeltjes om te grijpen. 

 Slaan: wiebelaar, duikelaar 

   

 6-12 maanden: aanvullend op bovenstaand: 

 Kijken: spiegeltjes, vingerpopjes 

 Luisteren: zelf muziek maken met trommels, tamboerijn  

 Aftasten: speelgoed met reliëf, speelkleed met verschillende materialen  

 Grijpen en reiken: bal met grijpgaten of profiel, alles wat rolt, trekharlekijn. 

 Bewegen: bal, ballon  

 Gaatjes vullen: pionnen in auto, stapelbekers 

 Staan: duwkar.  

 

1 jaar: aanvullend op bovenstaand 

 Duwen: autootjes, treinen  

 Lopen: trekdier 

 Sjouwen: bolderwagen, grote kiepauto 

 Bouwen: blokken, klemconstructiemateriaal met noppen en doppen 

 Kijken: kiekeboedoosje, bromtol, prentenboek 

 Samen doen: sorteren van kleuren, vormen, lotto, plaatjesdomino.  

 Nadoen: pop, babyfles, afwasborstel, auto, telefoon, hoeden & petten, poppenservies, 

 boerderijdieren. 

 Gaatjes vullen: vormenstoof, rijgblok, hamerbank met ballen 

 Creatief bezig zijn: verf, kwast, zandvormpjes, vingerverf, groot papier, krijt, plaksel, 

 brooddeeg, was, klei. 

 

2 jaar: aanvullend op bovenstaand 

 Lopen: duwstok, stokpaard 

 Klimmen: klimrek, glijbaan 

 Bewegen: schommel, wip, ballenbak 

 Sjouwen: poppenwagen, tassen of manden, kruiwagen, slee. 

 Nadoen: auto’s met losse poppetjes en deuren die open en dicht kunnen, boerderij met 

 dieren, autostuur, garage, fototoestel waar iets uitspringt, bezem, pannen, hark & schep 

 Gaten vullen: inlegpuzzel, rijgblokken/kaarten, grote kralen, dopmozaïek. 

 Slopen/timmeren: hamerbank, hamer, speelgoed om uit elkaar te halen en in elkaar te 

 zetten, constructiesysteem waarbij stokjes in gaatjes passen, peuterschaar. 

 Bouwen: grondplaten, stapelkubus/ringen 

 Sorteren: puzzelplanken, plakplaatjes en aan-elkaar-pas-spelletjes 

 Kijken: geheugenspelletjes met veel losse kaartjes 

 

3 jaar: aanvullend op bovenstaand 

 Nadoen: brillen, kassa, weegschaal, doktersspeelgoed, uniformdelen, slappe babypop 

 Begrenzen: speeltafel, speelhoek, schoolbord, verkeerskleed, knikkerkast 

 Ordenen: puzzels van ongeveer 35 stukjes, vloerpuzzels 

 Knutselen: plakband, lijm, schaar, plakkertjes, klei, vouwpapier, prikpen met prikmat, 

 hamer & grote spijkers, plankjes, werkbank 

 Geluid maken: gitaar, mondharmonica, sambaballen, trommel, xylofoon, piano. 
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4 jaar: aanvullend op bovenstaand 

 Puzzelen: puzzels met ongeveer 50 stukjes  

 Geborgenheid: tent of speelhuisje, eigen speelhoek 

 Naspelen van de werkelijkheid: verkleedkleren, sieraden & make-up, winkeltje met kassa 

 en weegschaal 

 Fantaseren: tienerpoppen, actiepoppen, schmink, pluche en stoffen dieren 

 Praten: telefoon, walkietalkie, microfoon en geluid opnemen 

 Muziek maken: allerlei ritme-instrumenten, blokfluit, keyboard 

 Creatief bezig zijn: driehoekige potloden, plasticine, natuurklei 

 Functioneel creatief bezig zijn: plakplaatjes, borduurkaarten, punnikklos, stempels en 

 kralenmozaïek  

 Spellen spelen: spellen met maximaal 4 spelers zoals ganzenbord, spellen waarbij je 

 maximaal tot 10 moet tellen 

  

5 & 6 jaar: aanvullend op bovenstaand 

 Naspelen van de werkelijkheid: postkantoor, verkleedkleren van grote mensen 

 Constructiesystemen: wegen/trein/water/knikkerbanen 

 Fantaseren: poppenkast met poppen, prentenboeken 

 Geborgenheid zoeken: speelkleed, speelhuisje/tent/hut  

 Onderzoeken: zaklantaarn, vergrootglas, verrekijker, kompas, centimeter, werkende 

 weegschaal, natuureducatie, tuintje.  

 Spelend leren: speelklok, zelfcorrigerende combinatiespelletjes met plaatjes, pc met 

 educatieve programma’s en spelletjes 

 Samen spelen: gezelschapsspelletjes, geheugenspelletjes, kegelspel, spelcomputer als Wii  

 Puzzelen: legpuzzel tot ongeveer 100 stukjes en puzzels met afwijkende vormen  

 Muziek maken: spelen volgens kleuren(noten)schrift 
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Format Week- dag planning 

 
Groepsplan: Ontwikkelingsgebied: _________________  

 

Groep: ________   Pm-er Periode _________ t/m __________ Datum: __________ 

 

 

Subgroepen 

en Namen 

 

 

 

Doel(en) 

Wat wil ik 

bereiken? 

 

 

Aanbod/activiteit 

Wat ga ik 

aanbieden? 

 

 

Aanpak 

Hoe bied ik 

het 

inhoudelijk 

aan; waar 

inhoudelijk op 

letten? 

Tijd/planning 

Hoe vaak, 

wanneer, wie 

doet het? 

 

Evaluatie 

Hoe ga ik na 

of een doel 

bereikt is? En 

wat ik moet 

bijstellen? Hoe 

verder? 

 

(Hele groep) 

 

 

     

Basisgroep 

(Gemiddeld) 

Namen 

 

 

 

 

     

Subgroep 1 

(Voorsprong) 

Namen 

 

 

 

 

 

     

Subgroep 2 

(Vertraagd) 

Namen 
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Indeling op algemene Taalvaardigheid 

Handreiking voor hoe je informatie uit Kijk! en informatie uit vrije observaties en gerichte observaties 

(instrumenten en lijsten) kunt verwerken, kunt combineren en hoe je op basis hiervan drie 

subgroepen kunt vormen van ongeveer gelijk niveau. 

 

Tabel 1. Indeling algemene taalontwikkeling op basis van vrije- en gerichte observatiegegevens  

 

Goede  

taalontwikkeling 

Gemiddeld/matige 

taalontwikkeling 

(Zeer) vertraagde 

taalontwikkeling 

Namen: Namen: Namen: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tabel 2. Indeling in subgroepen op basis van combinatie van gegevens van observaties en van 

overige onderwijsbehoeftes van kinderen (bijvoorbeeld werkhouding, concentratie, pedagogisch, 

onderwijskundig, enzovoort)  

 

Subgroep 1 

Voorsprong 

Subgroep 2 

Gemiddeld 

Subgroep 3 

Vertraagd 

Namen: Namen: Namen: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tabel 3. Indeling op basis van vrije en gerichte observatiegegevens (peuters/kleuters) 

 Goede  

taalontwikkeling 

Gemiddeld/matige 

taalontwikkeling 

(Zeer) vertraagde 

taalontwikkeling 

Namen: Namen: Namen: 

Woordenschat 

 

   

Luisteren/gesprekken 

 

   

Geletterdheid 

 

   

Fonemisch bewustzijn/ 

alfabetisch principe 

 

 

  

Taalbeschouwing 
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Themaplanning 2018 / 2019  

33  Vakantie    

34      

35  Welkom Puk    

36  Welkom Puk    

37  Welkom Puk    

38  Welkom Puk    

39  Welkom Puk    

40  Welkom Puk    

41  Schakelweek    

42  Vakantie    

43  Reuzen en kabouters    

44  Reuzen en kabouters    

45  Reuzen en kabouters    

46  Reuzen en kabouters    

47  Reuzen en kabouters    

48  Reuzen en kabouters    

49  Sint    

50  Kerst    

51  Kerst    

52  Vakantie    

1  vakantie    

2  Schakelweek    

3  Knuffels    

4  Knuffels    

5  Knuffels  Nationale voorleesdagen  

6  Knuffels  Nationale voorleesdagen  

7  Knuffels    

8  Knuffels    

9  Vakantie    

10  Schakelweek    

11  Eet smakelijk   

12  Eet smakelijk   

13  Eet smakelijk   

14  Eet smakelijk   

15  Eet smakelijk   

16  Eet smakelijk   

17  Schakelweek  Moederdag  

18  Vakantie    

19  Vakantie    

20  Schakelweek    

21  Oef wat warm!    

22  Oef wat warm!    

23  Oef wat warm!    

24  Oef wat warm!  Vaderdag  

25  Oef wat warm!    
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26  Oef wat warm!    

27      

28  Vakantie    

29  Vakantie    

30  Vakantie    

31  Vakantie    

32  Vakantie    
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C2. Pedagogisch klimaat 

 
Zie ook het Pedagogisch beleid. 
 

Dagindeling op onze peutervoorziening: 
 

Dagritme: er is een vast dagritme, zodat de kinderen weten wat er allemaal komt die dag. Bij 

overgangssituaties in het dagritme wordt veel gebruik gemaakt van dagritmekaarten (beeldtaal) en 

vaste rituelen om structuur te bieden en communicatie te bevorderen en te ondersteunen. 

 

Brengen:  

Tijdens het brengen kunnen ouders en pedagogisch medewerkers informatie uitwisselen over het 

kind. Zo kunnen de ouders bijvoorbeeld vertellen of het kind nog iets bijzonders heeft meegemaakt. 

Mocht dit zo zijn dan hoort de groepsleiding dat graag, zij kunnen daar in de loop van de dag op 

inspelen. 

Wanneer de ouder aangeeft dat het tijd is om te gaan, neemt de pedagogisch medewerker het kind 

over. Samen zwaaien ze nog even bij het raam. De groepsleiding vertelt het kind daarna dat het na 

het spelen weer opgehaald wordt. De groepsleiding laat het kind duidelijk afscheid nemen, dit 

voorkomt dat het, na een poosje spelen, er plotseling achter komt dat de ouder weg is. 

Kring:  

Bij de peutergroepen starten de kinderen in de kring. Alle kinderen krijgen een eigen poefje. De kring 

wordt gestart met het “goedemorgenliedje”, daarna hangen alle kinderen één voor één hun foto op 

de magneetwand. Zo kunnen ze aan de ouders bij het ophalen laten zien met wie ze hebben gespeeld 

Vrij spel:  

Tussen de kring en de broodmaaltijd is er tijd voor vrij spel. Voordat de kinderen gaan spelen worden, 

zij, die eraan toe zijn, aangespoord mee te gaan naar het toilet. De anderen worden verschoond. 

Wanneer kinderen tussendoor een vieze luier hebben, worden ze uiteraard extra verschoond. Daarna 

gaan de kinderen, mede afhankelijk van het weer, binnen of buiten spelen. De groepsleiding probeert 

zoveel mogelijk variatie aan te brengen in het spel en de situaties, zodat de kinderen al doende 

ervaring opdoen en zich kunnen ontplooien. Tijdens het vrij spel is er tevens ruimte om kinderen 

individueel of in kleine groepjes te begeleiden binnen het programma van Uk en Puk. 

 

 

Fruit eten en drinken:  

Eén keer per dag eten de kinderen samen fruit. Tijdens het eten zitten de kinderen allemaal aan 

tafel. Afhankelijk van de leeftijd van het kind wordt het fruit geraspt, in stukjes gesneden, geschild 

of ongeschild aangeboden. Op het menu staan appels, peren, bananen, afgewisseld met 

seizoensfruit. 

 

Naar buiten:  

Bij goed weer gaan we naar buiten. met de dreumesen en de peuters proberen we iedere dag 

tenminste een keer naar buiten te gaan, om te spelen, te fietsen, te klimmen en te klauteren of even 

te rennen. Ook dit gebeurt altijd onder toezicht. Een enkele keer, bij extreem slecht weer, maken 

we gebruik van de gymzaal van de Christoffelschool om even te rennen of voor bv een balspel. 

 

Brood eten:  

Op het kinderdagverblijf wordt rond 11.30 uur brood gegeten. Er is ook geregeld iets extra’s zoals 

macaroni, warme worstjes of een ei. Eerst ruimen we samen het speelgoed op. Bij het dekken van 

de tafel mogen de kinderen om de beurt helpen. Tijdens de maaltijd verwacht de groepsleiding dat 

de kinderen aan tafel blijven zitten. Dit bevordert de rust in de groep. Bij het brood krijgen de 
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kinderen een beker drinken (bijvoorbeeld melk, thee of water). De leiding probeert zoveel mogelijk 

rekening te houden met de eetgewoonte, de culturele achtergrond en een eventuele allergie van 

het kind.   

 

Middagslaapje 

Na de broodmaaltijd gaan de kinderen die dat thuis ook gewend zijn naar bed. De pedagogisch 

medewerkers bespreken met de ouders welke tijd van slapen voor het kind op dat moment het beste 

is. Voordat ze gaan slapen, gaan de kinderen nog naar het toilet of worden verschoond. Daarom 

wordt aan de ouders gevraagd een eigen pyjama en eventueel slaapzak en/of knuffel mee te 

brengen. Wanneer het niet direct rustig is, blijft er een medewerker bij tot alle kinderen rustig slapen. 

Dit geeft de gelegenheid om leeftijd gerichte activiteiten te doen met de kinderen die dan op zijn. 

Voor ouders die dit op prijs stellen hebben we de beschikking over twee gecertificeerde buitenbedjes. 

Deze bedjes zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. In goed overleg kan ook hier gebruik van 

worden gemaakt door de kinderen. 

 

Kring 

Tussen 15.00 en 15.30 zijn de meeste kinderen weer wakker en gaat de groepsleiding met alle 

kinderen aan tafel zitten om liedjes te zingen of verhaaltjes te vertellen. Er wordt sap of water 

gedronken en een koekje of soepstengel gegeten. 

 

Ruimte voor vrij spel 

Na het kringetje is er weer tijd om te spelen, afhankelijk van het weer en de behoeften van de 

kinderen binnen of buiten. Dit kan een gezamenlijke activiteit zijn of vrij spel. 

 

Halen 
Vanaf ongeveer 16.30 worden de eerste kinderen weer opgehaald. We stellen het op prijs als de 
ouder even de tijd kan maken voor een korte overdracht waarbij we ook zoveel mogelijk de kinderen 
betrekken. Er is dan tijd om te vertellen en te vragen hoe de dag is geweest. Als er aanleiding is om 
wat uitgebreider te praten of als het niet wenselijk is dat het kind aanwezig is tijdens het gesprek, 
maken we hiervoor een afspraak. 

 

De speelleeromgeving. 

We willen voor de kinderen een rijke stimulerende talige leeromgeving creëren, met aandacht voor 
eigen initiatieven van kinderen. Hierdoor worden de kinderen uitgedaagd zelf op ontdekking uit te 
gaan, de materialen te verkennen en ervaringen op te doen.  
De volgende punten vinden we hierbij van belang: 
 
Structuur 
Structuur, zoals vaste regelmaat, routines, en duidelijke regels bevorderen de zelfstandigheid en is 
dus erg belangrijk.  
We brengen structuur aan voor de kinderen door: 

• de ruimte in te delen met duidelijke hoeken, die zijn afgegrensd d.m.v. kasten/matten, e.d. 
Zie bijlage 1. 

• Gebruik te maken van een vaste dagstructuur met dagritmekaarten.  

• Een vaste plaats voor de thematafel. 

• Speelgoed overzichtelijk te plaatsen in open kieskasten. 

• De overgang van activiteiten wordt duidelijk aangegeven d.m.v. liedjes. 

• Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van beeldtaal. 

• Het meubilair in de ruimte is afgestemd op gebruik door kinderen. 
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Duidelijke hoeken 
Voor kinderen is het vrije spel erg belangrijk, Daarom hebben we in het lokaal diverse hoeken 
gecreëerd zodat ieder kind in betrekkelijke rust zijn eigen spel kan spelen en tegelijkertijd andere 
kinderen bezig ziet.  
Er zijn diverse hoeken gecreëerd in het lokaal te denken valt o.a. aan: 

• Poppenhoek: Deze hoek kan aan het lopende thema worden aangepast. Zo zal deze hoek de ene 
keer een huishoek zijn, dan weer een ziekenhuis enz. 

• Bouwhoek/autohoek: In deze hoek bevinden zich diverse soorten constructiemateriaal, zoals 
duplo, houten blokken, maar ook auto’s en een garage. 

• Een centrale, uitdagende, rust uitstralende boekenhoek met bank, kleed en boekenrekje. 

• Aan tafel: Hier liggen de benodigde materialen om te kunnen plakken, tekenen, kleuren, enz. 
Deze materialen kunnen per week of thema wisselen. Ook kunnen de kinderen hier puzzelen of 
spelen met het overige ontwikkelingsmateriaal of gezelschapsspelletjes. Als de kinderen iets 
willen pakken uit de grote dichte kast, moet dit even worden overlegd met de pedagogisch 
medewerkster. 

Drukke en rustige hoeken, talige- en spelhoeken zijn van elkaar gescheiden. 
 
Gebruik van zoveel mogelijk echte materialen 
De hoeken worden zo veel mogelijk ingericht met echte materialen. Materialen die kinderen in het 
echte leven ook tegenkomen. Deze hoeken moeten kinderen prikkelen en uitdagen tot spel. De 
inrichting van de hoeken kan ook wisselen. Hoeken worden ingericht n.a.v. het thema en daardoor 
met elkaar in verbinding gebracht. 
We bieden veel soorten materiaal aan verdeeld over alle ontwikkelingsgebieden. Er zijn materialen 
die kinderen herkennen van thuis (vertrouwd, veiligheid) als materialen speciaal voor de 
peuterspeelzaal (cognitief materiaal, materiaal speciaal voor de motoriek). 
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C3. Educatief handelen 

 
Werken met Uk & Puk: de organisatie 

 

     

 

 

Door de kinderen doelgericht uit te dagen, ontwikkelen zij zich. Om er voor te zorgen dat alle 

kinderen aan bod komen en dat ze alle activiteiten onder de doelgerichte begeleiding van de 

pedagogisch medewerkers kunnen uitvoeren, is een goede organisatie een belangrijke voorwaarde. 

Bij de organisatie van de activiteiten houden de pedagogisch medewerkers rekening met de volgende 

punten: 

 

• Planning maken 

Elke thema bevat 12 activiteiten. De activiteiten worden verdeeld over het aantal weken dat het 

thema duurt. Alle kinderen voeren een keer de activiteit uit onder begeleiding van de pedagogisch 

medewerkers. Iedere week voeren de pedagogisch medewerkers de individuele activiteiten en 

de activiteiten in de kleine kring vaker uit steeds met een ander kind/groepje kinderen. Er kunnen 

meerdere activiteiten op een dag plaatsvinden.  

Doet de ene pedagogisch medewerker een activiteit in de kleine groep dan begeleidt de andere 

pedagogisch medewerker de overige kinderen. 

De pedagogisch medewerkers maken hiervoor een planning. Verkort voorbeeld planning: 

 

week 1 Dagritme Groepsvorm Naam 

medewerker 

introductie kring Grote groep x 

Een gezellige 

huishoek 

Tijdens spel in 

ochtend / middag 

Kleine groep x 

Week 2    

Volg de draad spel Kleine groep o 

Voorlezen 1 Tijdens spel in 

ochtend / middag 

Kleine groep o 

 

• Voorbereidingen treffen en benodigdheden bij elkaar zoeken. 

Voordat de pedagogisch medewerkers aan een thema beginnen, bereiden zij zich goed voor. Ze 

nemen de activiteiten door en zijn zich ervan bewust aan welke ontwikkelingsdoelen ze gaan 

werken. Bij de voorbereiding hoort ook een planning van de activiteiten. De pedagogisch 

medewerkers plannen op welke dagen ze de activiteiten ze willen doen, en welke activiteit op 

welk moment van de dag. Ze houden daarbij ook rekening met het dagritme. Daarnaast maken 
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zij een overzicht wanneer ze elk kind laten meedoen aan een activiteit. Zo weten ze zeker dat 

alle kinderen alle activiteiten een keer doen. Ook wordt bij de planning de taakverdeling 

aangegeven zodat duidelijk is wie de activiteit voorbereidt en wie hem uitvoert. 

 

• Werken in een kleine groep, grote groep, individueel 

De pedagogisch medewerkers voeren de activiteiten afwisselend uit in een kleine groep, een 

grote groep of individueel. De meeste activiteiten worden in een kleine groep aangeboden daar 

de pedagogisch medewerker optimaal kan inspelen op wat de kinderen zelf inbrengen en de kans 

het grootst is dat kinderen actief deelnemen aan het spel en de interactie. Voor kinderen die de 

Nederlandse taal nog niet begrijpen kan zelfs een kleine groep al teveel zijn. De pedagogisch 

medewerker biedt de activiteit dan individueel aan.  

Een activiteit in de grote groep doen de pedagogisch medewerkers meestal in de kring samen 

met hun collega’s. De activiteit moet aansluiten bij de interesse en het ontwikkelingsniveau van 

elk kind uit de groep. Belangrijke pijlers bij Uk & Puk zijn eigen inbreng, betrokkenheid en 

interactie. Om dit te kunnen realiseren kan aanpassing van de groepsgrootte wenselijk zijn.  

Individuele activiteiten stellen pedagogisch medewerkers in de gelegenheid aan te sluiten bij het 

ontwikkelingsniveau van het betreffende kind. Doen de pedagogisch medewerkers een activiteit 

in de kleine groep dan zoeken ze maximaal drie kinderen uit om deze activiteit mee uit te voeren. 

Men kan ervoor kiezen kinderen van dezelfde leeftijd te nemen of kinderen die dezelfde 

taalvaardigheid hebben. Soms kunnen ze er juist voor kiezen om kinderen van verschillende 

leeftijden of taalniveau in een groepje te doen zodat de kinderen elkaar kunnen helpen.  

Wanneer een pedagogisch medewerker een kind individueel of in een kleine groep begeleidt, kan 

de andere pedagogisch medewerker de overige kinderen begeleiden. 

 

• Differentiëren naar leeftijd en ontwikkeling 

Elke activiteit differentieert op leeftijd en ontwikkeling. Bij elke activiteit staan ook de doelen 

(waar werk je aan) beschreven waaraan gewerkt wordt. Op de peutervoorziening werken we met 

horizontale groepen en zullen de pedagogisch medewerkers regelmatig ook een activiteit doen 

met kinderen van verschillend ontwikkelingsniveau. Bij activiteiten in een grote groep kan de 

pedagogisch medewerker gebruik maken van visuele ondersteuning (ze laten een voorwerp zien 

of beelden een situatie uit) zodat ook de jongste kinderen geboeid zijn. De oudere en meer 

taalvaardige peuters kunnen de situatie met behulp van de pedagogisch medewerker verwoorden 

en toelichten. Bij de jongere kinderen ligt de nadruk nog meer op doen en ervaren. 

  

• Binnen en buiten spelen 

De meeste activiteiten doen de pedagogisch medewerkers binnen. Bijvoorbeeld in de hoeken, 

aan de tafel of in de grote kring. Sommige activiteiten voeren de pedagogisch medewerkers 

echter buiten uit. Dit kan afhankelijk zijn van het thema. Bij elke activiteit lezen de pedagogisch 

medewerkers onder het kopje “wanneer en waar” waar ze de activiteit bij voorkeur uitvoeren. 

 

• Inrichting en hoeken 

Inrichting en materiaalkeuze hebben veel invloed op het spel van kinderen. Bij de inrichting 

houden we rekening met de volgende aspecten:  

       * Om de zelfstandigheid van kinderen te bevorderen staan er open kasten in het lokaal  

          waarin het materiaal overzichtelijk wordt opgesteld en waar d.m.v. picto’s staat  

          aangegeven waar het materiaal moet worden neergezet.  

      * Er zijn diverse ontwikkelingsmaterialen aanwezig afgestemd op de leeftijd van de kinderen 

      * Er wordt gebruik gemaakt van een vaste dagstructuur en dagritmekaarten. 

      * De overgang van activiteiten wordt duidelijk aangegeven d.m.v. liedjes. 

      * Bij de ingang wordt d.m.v. foto’s met naam aangegeven wie er van de leiding op dat  

         dagdeel in de groep aanwezig zijn. 

      *Ook wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van beeldtaal. 

      *De omgeving wordt stimulerend ingericht zodanig dat het kinderen uitdaagt tot  
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        verkenning van het materiaal en het opdoen van ervaringen. Het moet een omgeving  

         zijn die volop kansen biedt om tot ontwikkeling, tot groei te komen maar waarin  

         kinderen niet overprikkeld raken. 

       *De groepsruimte is overzichtelijk ingedeeld. In het lokaal zijn diverse hoeken 

        waar kinderen ongestoord kunnen spelen. Op deze manier organiseert de pedagogisch 

        ook het begeleid spelen in kleine groepjes. Door begeleid spel in de themahoek en door 

        bewust bepaalde materialen tijdens de verschillende activiteiten aan te bieden, werkt 

        de pedagogisch medewerker gericht aan de doelen. 

     Een goed ingerichte themahoek is een hoek die: 

      * Inhoudelijk past bij het thema.  

      * aansluit bij de interesse van kinderen 

      * kinderen uitdaagt en aanleiding geeft tot fantasievol en interactief samenspel 

      * voorwerpen en elementen bevat waardoor bepaalde concrete themawoorden 

         tijdens het spel aan bod (kunnen) komen. Laat de kinderen zelf ook iets meenemen van  

         thuis voor in de themahoek. Hierdoor worden ouders ook betrokken bij het thema. 

* aanleiding geeft tot activiteiten op het gebied van ontluikende geletterdheid en rekenprikkels. 

 

• Gebruikmaken van ideeën 

In elke activiteit staat een kopje ideeën. Onder dit kopje vinden de pedagogisch medewerkers 

suggesties om ook tijdens andere momenten aandacht aan het thema te besteden. Ze kunnen 

de ideeën eventueel ook aanpassen tot ze (nog) meer aansluiten bij de kinderen uit hun groep. 

(nog meer ideeën op www.ukpuk.nl)  

 

• Uitbreiden met eigen activiteiten 

Pedagogisch medewerkers kunnen ook hun zelfbedachte activiteiten, die goed aansluiten bij het 

thema, uitvoeren. We zorgen er dan wel voor dat we de doelen en de woorden van de activiteit 

niet uit het oog verliezen. 

 

• Herhalen.  

Om de doelen van een activiteit te behalen is herhaling nodig. Dit kan op vele momenten van de 

dag gebeuren. Zo horen de kinderen de woorden en begrippen steeds terugkomen en oefenen 

ze er ook op andere momenten mee. Dit draagt er toe bij dat de kinderen zich de doelen uit een 

bepaald thema eigen kunnen maken. 

 

• Evaluatie 

Evalueren na afloop van elk thema is belangrijk. Schenk aandacht aan de volgende aspecten: 

* Hebben de individuele kinderen met plezier aan de activiteiten van het thema  

   meegedaan? Hoe is het ontwikkelingsverloop van de individuele kinderen? 

* Heeft de groep als geheel met plezier aan de activiteiten van het thema  

   meegedaan? Hoe is het ontwikkelingsverloop van de groep? 

* Hebben de pedagogisch medewerkers met plezier aan de activiteiten van het thema gewerkt? 

* Zijn er knelpunten geconstateerd bij de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten? 

* Zijn de ouders betrokken? 

* Zijn er aandachtspunten en afspraken uit deze evaluatie gekomen? 

 

  

http://www.ukpuk.nl/
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Werken met Uk & Puk: Stimuleren van de brede ontwikkeling. 

 

Uk & Puk richt zich op alle kinderen van 0 tot 4 jaar. De methode bevat thematische activiteiten die 

pedagogisch medewerkers in verticale groepen kunnen uitvoeren. Elk thema bevat activiteiten om 

in een grote groep, een kleine groep of individueel te doen. Elke activiteit bevat daarnaast gerichte 

aanwijzingen voor de verschillende leeftijdsgroepen. 

 

Leeftijdsgroepen binnen Uk & Puk. 

Uk & Puk kent een onderverdeling in 3 leeftijdsgroepen.  

Baby’s (0 tot 1,5 jaar), dreumesen (1,5 tot 2,5 jaar) en peuters (2,5 tot 4 jaar) 

Op een peutervoorziening spelen peuters vandaar dat we op deze leeftijdscategorie wat dieper 

ingaan. 

 

Dreumesperiode: Ervaring uitbreiden en vaardigheden oefenen. 

Deze periode wordt gekenmerkt door exploratie en beweging. De dreumes oefent allerlei 

vaardigheden en ontdekt wat hij al wel en wat hij nog niet kan. Het spel en taalproductie zijn nog 

sterk gebonden aan het hier en nu. De pedagogisch medewerker ondersteunt de dreumes door hem 

de ruimte te geven, nieuwe vaardigheden te oefenen en hem te ondersteunen wanneer hij tegen de 

grenzen van zijn kunnen aanloopt.  

De activiteiten voor de dreumesen binnen Uk & Puk sluiten aan op de behoefte van de dreumes om 

te doen. De activiteiten worden wel in een context aangeboden. Bij de dreumes ligt de nadruk op 

het doen en ontdekken, waarbij de pedagogisch medewerker benoemt en verwoordt wat er gebeurt. 

 

Peuterperiode: vaardigheden toepassen en uitbreiden. 

De peuter krijgt steeds meer taal tot zijn beschikking. Daarbij ontwikkelt zijn geheugen zich steeds 

verder. Hierdoor maakt hij ook cognitief een enorme ontwikkeling door. Het kind is nu in staat tot 

verbeelden, tijdsbesef ontstaat en hij is beter in staat verbanden te zien. Fantasie en verbeelding 

helpen hem daarbij. Zijn spel is niet meer alleen gericht op het onderzoeken van materiaal en het 

oefenen van vaardigheden maar hij speelt in zijn spel steeds vaker situaties na die een afspiegeling 

zijn van activiteiten in de buitenwereld. Bij de peuter ligt de nadruk meer op het verbeelden en zelf 

oplossingen zoeken. 

 

Kansen grijpen en kansen creëren.  

Kansen grijpen betekent dat je kansen benut om van een gewone, dagelijkse situatie een leersituatie 

te maken. 

Bij kansen creëren, bied je doelbewust een activiteit aan waarbij kinderen nieuwe ervaringen kunnen 

opdoen. 

Hoe jonger het kind hoe dichter je bij de concrete werkelijkheid blijft. Het woord regen krijgt pas 

betekenis als het buiten ook werkelijk regent en het kind de regen kan zien, voelen en horen. (kansen 

grijpen) 

Bij het werken met Uk & Puk benutten we de dagelijkse situaties om inhoud en betekenis te geven 

aan de activiteiten en te werken aan de ontwikkelingsdoelen die bij ieder thema zijn opgesteld. 

Hoe verder de peuters in hun ontwikkeling komen, hoe meer we de activiteit uitbreiden naar meer 

talig spel waarbij fantasie en voorstellingsvermogen een grotere rol gaan spelen. Ook zetten we door 

taal en spel situaties neer die kinderen herkennen en op die manier betekenis krijgen. (kansen 

creëren) 

 

Doelgericht begeleid spel. 

Tijdens de Uk&Puk activiteiten is de pedagogisch medewerker bezig om de kinderen doelgericht, 

inhoudelijk te begeleiden in hun spel.  

Aan het spelen hechten wij zeer grote waarde. Binnen de methode Uk&Puk is hiervoor voldoende 

gelegenheid. We bieden de kinderen hiervoor voldoende materialen en spelmogelijkheden, passend 

bij het thema. 
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Spelen is niet alleen belangrijk voor kinderen omdat ze al spelende allerlei dingen ontdekken en 

dus kennis en vaardigheden opdoen die ze later nodig zullen hebben, maar ook omdat kinderen in 

hun spel ervaren dat ze zelf allerlei resultaten kunnen bereiken en allerlei producten kunnen 

maken. 

Dit geeft kinderen, zeker wanneer ze daarbij ook de waardering van anderen krijgen, een gevoel 

van zelfvertrouwen. Dat gevoel van vertrouwen zet aan tot weer nieuwe activiteiten en nieuw spel.  

 

Wat is spelen 

• Spelen is een spontane activiteit. 

• Het kind is van binnenuit gemotiveerd. 

• Spelen doet het kind om het spelen zelf, niet om er een bepaald doel mee te bereiken. 

• Het kind bepaalt hoe en wat er gedaan wordt tijdens spel. 

• De alledaagse werkelijkheid is en blijft uitgangspunt voor het spelen. 

• Voorwerpen uit de alledaagse werkelijkheid kunnen kinderen gebruiken in hun spel, waarbij 

deze van betekenis kunnen veranderen. 

• Spelen eist de aandacht van het kind helemaal op. 

• Gevoelens daarbij, zoals plezier, spanning en ernst, worden als positief ervaren. 

• Spelen is een activiteit die in verschillende gradaties en vormen voorkomt. 

 

Spelen is leren 

Spelen: 

• Stimuleert de motorische ontwikkeling. 

• Bevordert de sociale vaardigheden. 

• Maakt ervaring met de wereld mogelijk. 

• Vergemakkelijkt het omgaan met emoties. 

• Stimuleert de taalontwikkeling. 

• Helpt te begrijpen wat de woorden en handelingen van mensen en symbolen en tekens die 

ze gebruiken, te betekenen hebben. 

• Lokt uit tot problemen oplossen en leert denken. 

 

De 4 spelvormen 

Bewegingsspel 

Dit is een spel waarin kinderen zich uitleven door bewegen. Dit kan zowel met, als zonder 

materiaal zoals bv. rennen, hinken en springen. Vooral de ontwikkeling van de grove motoriek 

staat hierbij centraal. 

Spel met beleven en verwerken 

Dit is spel waarin kinderen emotionele gebeurtenissen of frustraties uitleven of verwerken. Soms 

worden emotionele gebeurtenissen nagespeeld of kunnen emoties zoals boosheid en verdriet 

worden uitgespeeld of verwerkt. Hier staat vooral de emotionele en de 

persoonlijkheidsontwikkeling centraal, maar ook de taalontwikkeling en de sociale ontwikkeling 

kunnen een rol spelen. 

Spelen met materiaal 

In dit spel exploreert het kind de nog onbekende eigenschappen van materiaal en gaat er 

vervolgens vrij en creatief mee om door er bouwwerken mee te maken. 

Bij dit soort spel staat de cognitieve ontwikkeling centraal en ook de fijn motorische en creatieve 

ontwikkeling. 

Doen-alsof-/fantasiespel 

Het kind creëert een doen-alsof- of fantasiespel situatie en gebruikt plaatsvervangende materialen 

om een bepaald thema te spelen. 

In dit spel komen de meeste ontwikkelingsgebieden aanbod, vooral de cognitieve, taal-, sociale en 

motorische ontwikkeling. Maar natuurlijk ook de eigen creativiteit. 
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Pedagogische basis 

Hierbij gaat het om veiligheid, bescherming, acceptatie en oog voor welbevinden. Maar ook om 

ruimte en stimulans om te spelen en te ontdekken. Dit vinden we erg belangrijk, omdat een kind 

tot spel en dus tot ontwikkeling komt als het zich veilig en vertrouwd voelt en vrijheid ervaart 

binnen duidelijke grenzen. We geven de kinderen veel aandacht en complimentjes voor hun spelen. 

En bieden hen ruimte en grenzen. 

 

Het aanbod 

• We zorgen voor een rijk aanbod van verschillende spelvormen, zoals bewegingsspel, spel 

met beleven en verwerken, spel met materialen en doen-alsof-spel. 

• We dagen de kinderen extra uit door de inrichting met ruime, gevarieerde speelhoeken 

binnen en een veilige maar ook ruime en prikkelende buitenspeelplaats  

• ons aanbod van materialen is gevarieerd en bestaat uit een uitgebreid aanbod aan 

ontwikkelingsmateriaal, constructiemateriaal, enz.  

• we gebruiken voorwerpen uit de realiteit, foto’s en afbeeldingen. 

• We gebruiken bij de thema’s voorwerpen, waarmee we de woordenschat en de mondelinge 

communicatie kunnen uitlokken en stimuleren. 

 

Laten spelen, helpen spelen, leren spelen. 

a. Vrije spelsituatie (laten spelen) 

Om kinderen alle gelegenheid te geven om te spelen, is het grootste gedeelte van de ochtend 

of middag gevuld met vrij spel; we laten de kinderen spelen. We bieden wel speciale 

spelattributen aan, richten hoeken in aangepast aan het thema, voeren gesprekjes over de 

materialen in de ruimte, vertellen een verhaal of bieden een boek aan. We gaan er van uit dat 

kinderen zelf het spel kiezen dat het beste aansluit bij hun ontwikkelingsniveau en de vriendjes 

met wie ze willen spelen. We zorgen voor een uitnodigende omgeving en bewaken de veiligheid 

van de kinderen. Ook geven we de kinderen nieuwe materialen die het spel kunnen verrijken. 

We observeren om na te gaan welke kinderen minder rijk spelen. Vanuit deze observaties 

kunnen we dan besluiten over te gaan op meer begeleide of geleide spelsituaties. 

b. Begeleide spelsituaties ( helpen spelen) 

Daarnaast is het onze taak om het spel te verrijken door mee te spelen. We sluiten dan aan bij 

de initiatieven en het niveau van de kinderen en geven, door dit spel mee te spelen, suggesties 

die verrijkend kunnen werken en die kinderen prikkelen een stapje verder in hun ontwikkeling 

te zetten. We kunnen nadere informatie geven, aanvullende materialen aandragen, 

vaardigheden of technieken leren, gesprekjes voeren met de kinderen en samenspel 

bevorderen. 

c. Geleide spelsituaties (leren spelen) 

Voor enkele kinderen geldt dat wij hen wat meer ondersteunen bij het leren spelen. Om hen dit 

te leren, willen we natuurlijk eerst ontdekken wat ze leuk vinden. Dit spel kunnen we dan 

voorspelen, naast het kind en daarbij alle spelhandelingen benoemen. Vervolgens gaan we het 

kind bij het spel te betrekken door het te vragen iets te doen wat wij daarvoor gedaan hebben. 

Door aanmoedigen, herhalen en imiteren kunnen vervolgens andere rollen gespeeld worden, 

kunnenander spelmaterialen gebruikt worden, kunnen nieuwe regels toegevoegd worden, enz. 

De laatste stap is dat wij ons langzaam terug trekken zodat het kind zelf speelt. 

 

Interactie 

Tijdens het uitvoeren van de activiteiten gaat het steeds om het creëren van een situatie waarin 

interactie een grote rol speelt. Kinderen en pedagogisch medewerkers hebben op die manier beiden 

een actieve inbreng in de activiteiten. In interactie brengt de pedagogisch medewerkers de kinderen 

steeds een stapje verder in hun ontwikkeling. We spelen in op de inbreng van kinderen en zoeken 

aansluiting bij hun niveau en interesse. Er is veel aandacht voor de stimulering van de 

denkontwikkeling. Door prikkelende vragen te stellen en een prikkelende leeromgeving te creëren 
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wordt het kind uitgelokt om zelfstandig te denken en te handelen in verschillende situaties. De pop 

Puk is hierbij een hulpmiddel. Puk kan situaties introduceren en concreet maken. 

Omdat de inbreng van de kinderen een essentieel onderdeel is binnen Uk & Puk worden de meeste 

activiteiten in de kleine kring uitgevoerd. Hierdoor krijgen de kinderen meer gelegenheid zich te uiten 

en kan de pedagogisch medewerker de activiteit afstemmen op de kinderen en inspelen op hun 

reacties. 

Kinderen kunnen ook gestimuleerd worden door elkaar. De pedagogisch medewerker creëert 

onderlinge betrokkenheid door kinderen op elkaar te laten reageren en met elkaar te laten spelen. 

 

Pedagogische Interactievaardigheden 

Voor elke pedagogisch medewerker is van belang dat: 

* Zij kinderen emotioneel ondersteunt 

* Respect heeft voor de autonomie van het kind 

* Structuur biedt en grenzen stelt 

* Informatie en uitleg geeft 

 

De rol van de pedagogisch medewerker is erg belangrijk. Zij is de aangewezen persoon om de 

interactie met kinderen en tussen kinderen op gang te brengen. Dit vereist goed observeren en 

volgen van kinderen zodat zij (spel) momenten kan herkennen die aanknopingspunten bieden voor 

interactie gericht op het verkennen en leren van nieuwe woorden, de rol van de pedagogisch 

medewerker in het aanbod, verduidelijking en verdieping van de woordkennis en het inzetten van 

concrete voorwerpen binnen een stimulerende en betekenisvolle context.  

 

Didactische opbouw van de activiteiten 

Alle activiteiten bestaan uit de volgende onderdelen: 

1. Introductie 

De introductie heeft een inleidende functie. De kinderen worden voorbereid op een nieuwe 

activiteit. Het doel van de introductie is om nieuwsgierigheid en actieve betrokkenheid bij 

kinderen te stimuleren. 

2. Kern 

De kern is bedoeld om actief aan de slag te gaan. De pedagogisch medewerker geeft duidelijk 

aan wat er tijdens de activiteit van de kinderen wordt verwacht. Dit gebeurt door handelingen 

voor te doen, instructie te geven en gerichte vragen te stellen. De kinderen worden bij het spel 

betrokken en gestimuleerd tot actieve deelname. Op deze manier krijgen aangeboden woorden 

en begrippen werkelijk inhoud en betekenis. 

3. Uitbreiding  

De uitbreiding van de activiteit heeft als doel om de aangeboden begrippen en de achterliggende 

doelstelling te herhalen, te variëren en enigszins uit te breiden. Hierdoor krijgen kennis en 

vaardigheden verdieping. 

4. Afsluiting 

Voor kinderen is het fijn om te weten waar ze aan toe zijn. Een duidelijke afsluiting is dan ook 

erg belangrijk en maakt weer ruimte voor iets nieuws. Bij de afsluiting hoort een korte terugblik 

op het thema. Door kort samen te vatten en kinderen te laten terugkijken stimuleer je het 

vermogen tot reflectie. Ook dient de afsluiting als controle moment. Wat hebben de kinderen 

opgepikt en waar moet nog aandacht aan worden besteed. Dit is erg belangrijk voor de verdere 

begeleiding van het kind. 

 

Doestellingen 

Het doel van het werken met Uk & Puk is het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen. Bij 

elk thema en bij elke activiteit is een aantal doelen opgesteld. De pedagogisch medewerkers hebben 

deze doelen goed in hun hoofd zodat ze tijdens de activiteit hiernaar kunnen handelen en de kinderen 

stimuleren in hun ontwikkeling. 
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Thematisch werken 

Kinderen leren en ontwikkelen door te doen, door te ervaren. Als wij ontwikkelingsgericht willen 

werken, dienen we er dus actief kinderen bepaalde ervaringen op te laten doen. De dingen die zij 

zelf ervaren, die hen aanspreken, die met henzelf en hun eigen belevingswereld te maken hebben, 

omvatten de meeste kans daadwerkelijk te worden onthouden. Het werken met thema’s wordt door 

de methode als middel gebruikt. Dit middel heeft vele voordelen, die eraan bijdragen dat de algehele 

ontwikkeling van de kinderen wordt gestimuleerd. De ervaringen die de kinderen opdoen worden 

door het inzetten van thema’s gereguleerd, begeleid. Doordat het thema samen met de kinderen 

wordt ingeleid, en meerdere werken doorloopt, geeft het herkenning en structuur voor de kinderen. 

Dit wordt ondersteund door het gegeven dat het thema in verschillende onderdelen op een dag 

terugkomt. Zo is dit te zien aan de inrichting van de ruimte, door het gebruik van themagerichte 

materialen die het thema ‘levend’ maken. De ontwikkelingsgerichte activiteiten die de kinderen 

worden aangeboden, zijn eveneens door het thema geïnspireerd. De gesprekken die de pedagogisch 

medewerkers met de kinderen voeren, zijn vaak ook op het thema gericht. De liedjes die worden 

gezongen, en de versjes die worden opgezegd, hebben ook met het thema te maken. Op deze manier 

worden alle activiteiten die de kinderen worden aangeboden, om hun welzijn en ontwikkeling te 

vergroten, met elkaar verbonden door het thema. 

 

De thema’s uit de methode Uk & Puk die op de peuterspeelzaal worden uitgevoerd komen niet 

allemaal overeen met de thema’s die op de basisschool worden ingezet. De basisschool gebruikt de 

methode Kleuterplein. 

Wel wordt er jaarlijks een jaarlijn uitgezet i.s.m. de basisschool. Deze jaarlijn bevat een aantal 

gezamenlijke thema’s zoals Kinderboekenweek, Sint/kerst, Nationale voorleesdagen, zomerthema 

maar ook thema’s uit Puk en Kleuterplein die afzonderlijk van elkaar worden uitgevoerd. De 

Bibliotheek biedt de mogelijkheid ieder jaar een aantal themakisten te reserveren, dit wordt na de 

vaststelling van het jaarrooster wanneer mogelijk en ter aanvulling nodig dan ook gedaan. Er wordt 

zoveel mogelijk aangesloten op de belevingswereld van de kinderen. Door op de belevingswereld 

van de kinderen in te spelen, worden thema’s gekozen die betekenisvol zijn voor de kinderen, en 

hierdoor de betrokkenheid van de kinderen vergroot. Dit stimuleert de kinderen bij de activiteiten en 

dus in het opdoen van betekenisvolle ervaringen. Het werken met thema’s biedt ook de pedagogisch 

medewerkers en ouders van de kinderen samenhang, structuur en duidelijkheid.  

 

Spraak-en taalontwikkeling 

Door te praten over wat kinderen doen, zien, horen en voelen, leren ze dat woorden betekenis 

hebben. De activiteiten van Uk & Puk zijn zo van opzet dat er veel gelegenheid is voor interactie en 

communicatie. Wanneer de kinderen van huis uit geen Nederlands spreken, zal een pedagogisch 

medewerker extra aandacht aan de woordenschatontwikkeling moeten besteden. 

Stap 1 Woorden selecteren: 

Door woorden rondom een bepaald thema of onderwerp aan te bieden, werk je aan de 

woordenschatontwikkeling. De woorden worden aangeboden in een betekenisvolle context. 

Stap 2 Woorden verduidelijken: 

Om woorden te verduidelijken kun je ze uitbeelden of visueel maken. Dit is belangrijk voor de 

anderstalige kinderen. Handelingen worden voorgedaan of uitgebeeld. Woorden worden ook 

uitgelegd door ze te omschrijven of door voorbeelden te geven. 

Stap 3 Woorden herhalen en oefenen. 

Woorden krijgen meer betekenis en inhoud doordat de kinderen er tijdens diverse momenten binnen 

een activiteit mee bezig zijn en deze woorden horen, herhalen en mee oefenen. 

Stap 4 Woorden controleren: 

Tijdens de afsluiting van een activiteit kan de pedagogisch medewerker controleren of de kinderen 

de woorden hebben begrepen en deze kunnen gebruiken. Wanneer dit nog niet lukt ga je terug naar 

stap 2 of 3. 
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Communicatie 

Communicatie is het gebruik van taal op een manier die past bij de situatie. Een veilige en vertrouwde 

omgeving is een voorwaarde om tot communicatie te komen. De pedagogisch medewerker creëert 

een veilige omgeving door haar reactie en tempo op het kind af te stemmen. Bij peuters verwoordt 

de pedagogisch medewerker wat de kinderen doen en ervaren. Daarbij stimuleert zij hen ook om 

zelf woorden te gebruiken, iets aan te wijzen, te laten zien of voor te doen. Dit kan ze doen door het 

stellen van eenvoudige vragen die gericht zijn op begrijpen en benoemen. Bij de meer taalvaardige 

peuters zal de pedagogisch medewerker meer prikkelende en open vragen stellen. 

Binnen de activiteiten van Uk & Puk is veel gelegenheid tot interactie en communicatie. De activiteiten 

dagen de kinderen uit tot meespelen en meedenken. De prikkelende en open vragen die de 

pedagogisch medewerker stelt zijn vooral gericht op woordenschat, het geheugen en de eerder 

opgedane kennis. Daarnaast wordt een begin gemaakt met vragen die een beroep doen op het 

vermogen van kinderen om tot een oplossing te komen, het redeneren en het geven van een mening. 

*Taal vorm 

Taalvorm heeft te maken met hoe je iets zegt. Hoe je van losse klanken een woord maakt en van de 

woorden een zin. Door het rijke taalaanbod, door de voorleesactiviteiten en door het zingen van 

liedjes leren kinderen de taal juist te gebruiken. Bij Uk & Puk gaan de pedagogisch medewerkers 

vooral in op de inhoud van wat een kind zegt. 

*Interactief voorlezen 

Interactief voorlezen met jonge kinderen, waarbij de pedagogisch medewerker goed kan afstemmen 

op het niveau van het kind, heeft een positief effect op de taalontwikkeling. Voorleesactiviteiten in 

Uk & Puk worden dus individueel en in een kleine kring aangeboden omdat dit het meest effectief is. 

In Uk & Puk worden kinderen eerst door middel van een activiteit voorbereid op het voorleesverhaal. 

Op deze manier roept de pedagogisch medewerker de voorkennis van de kinderen op en ze verklaart 

en verduidelijkt de moeilijke woorden. Ook is er aandacht voor de verhaalstructuur zodat de kinderen 

verbanden zien en het verhaal voor hen begrijpelijk wordt. 

 

Voorlezen is één van de belangrijkste activiteiten voor jonge kinderen om zelf te leren lezen met 
begrip. Interactief voorlezen heeft een gunstige invloed op de mondelinge taalontwikkeling. Het 
gesprek en wat er verder aan activiteiten rond het boekje en de tekst gebeurt, heeft veel waarde 
voor de mondelinge taal-, lees- en schrijfontwikkeling. 
Het belangrijkste bij interactief voorlezen is dat de kinderen actief bij het verhaal betrokken worden. 
Wanneer kinderen actief meedoen aan een activiteit, leren ze meer, dan wanneer ze zelf niets 
inbrengen. zijn. Het interactief voorlezen van een prentenboek levert juist situaties op waarin 
kinderen actief kunnen meedoen en van alles kunnen ontdekken. 
 
Interactief voorlezen heeft betekenis voor twee lijnen in de taalontwikkeling:  
-luisteren en spreken. 
-lezen en schrijven. 
 
*Luisteren en spreken  
Prentenboeken bieden interessante en vaak spannende aanleidingen om over onderwerpen te 
praten die kinderen bezighouden, die ze eng of spannend vinden of waar ze nieuwsgierig naar zijn. 
Door prentenboeken op een verrassende en gevarieerde manier voor te lezen, leren kinderen goed 
luisteren over een steeds langere periode. Door spreken en luisteren, ontwikkelen zij een goede 
woordenschat. Voor veel anderstalige kinderen begint taalleren in de peutergroep helemaal bij de 
basis. Woordenschatstimulering is dan de eerste en één van de meest belangrijke stappen in het 
taalverwervingsproces.  
Maar er is meer dan woordenschat. Kinderen leren zich langzamerhand bewust worden van de 
betekenis van een boek. Er zijn verschillende soorten boeken met verschillende soorten inhouden. 
De manier waarop dingen in en op een boek geschreven zijn, heeft een betekenis. Daarom besteden 
we aandacht aan de oriëntatie op het boek, waardoor de kinderen zich bewust worden van de 
betekenis en functie van het boek.  
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Het verhaal dat verteld wordt is op een bepaalde manier opgebouwd; er zijn personages en 
gebeurtenissen, die allemaal samen het verhaal maken. Begrijpen hoe een verhaal in elkaar zit, helpt 
kinderen bij het begrijpend luisteren en later bij het begrijpend lezen. Kinderen worden zich er steeds 
meer van bewust dat in het verhaal structuur zit en dat verhalen op een bepaalde manier zijn 
opgebouwd. 
 
*Lezen en schrijven  
Leesontwikkeling is een proces dat tot stand komt in interactie met andere kinderen en volwassenen. 
Als kinderen niet in aanraking komen met geschreven taal, zal deze ontwikkeling niet plaatsvinden. 
Voorlezen, en dan vooral interactief voorlezen, is één van de belangrijkste activiteiten voor het 
ontwikkelen van kennis die nodig is om uiteindelijk succesvol te kunnen lezen met begrip. Vanuit het 
interactief voorlezen gaan kinderen steeds meer zelfstandig lezen en schrijven. In het begin is dat 
natuurlijk nog niet volgens bestaande regels, maar geleidelijk gaan ze beseffen hoe geschreven taal 
afwijkt van gesproken taal. 
 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 

De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is de ontwikkeling waarbij kinderen leren omgaan 

met zichzelf en met anderen. Ze leren wat hun eigen en andermans gevoelens zijn. 

De basis voor de sociaal-emotioneel ontwikkeling is de relatie tussen het kind en zijn verzorger. Het 

gevoel van veiligheid is essentieel hierin. De pedagogisch medewerker creëert situaties waarin de 

kinderen zich veilig voelen zodat ze zichzelf en de ander durven leren kennen. De pedagogisch 

medewerker biedt de basis voor sociaal gedrag. 

De doelstellingen om met kinderen te werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling vallen uiteen 

in: 

• Omgaan met de pedagogisch medewerker 

• Omgaan met andere kinderen 

• Omgaan met jezelf. 

In de doelstellingen komen onderstaande sociale competenties terug: 

1. Ervaringen delen 

2. Aardig zijn 

3. Samen doen 

4. Een taak uitvoeren 

5. Jezelf presenteren 

6. Opkomen voor jezelf 

7. Een keuze maken 

8. Omgaan met ruzie 

 

Motorische en zintuiglijke ontwikkeling 

Sensomotorische ontwikkeling 

De sensomotorische ontwikkeling is de ontwikkeling van de zintuigen en de motoriek. De zintuiglijke 

en motorische ontwikkeling zijn sterk met elkaar verweven. Door te doen en tegelijkertijd waar te 

nemen, leert een kind de wereld om zich te begrijpen. 

In Uk & Puk worden kinderen gestimuleerd al doende kennis te maken met hun omgeving. Er worden 

activiteiten aangeboden die een beroep doen op het zien, horen, tasten, proeven en ruiken.  

Grote motoriek 

Met de grote motoriek worden de bewegingen van de grote spiergroepen bedoeld. 

Fijne motoriek 

Met de fijne motoriek wordt de ontwikkeling van de arm-handfunctie bedoeld zoals reiken, grijpen, 

loslaten en manipuleren. De fijne motoriek komt o.a. tot ontwikkeling in samenwerking met het zien 

(oog-hand coördinatie)  

De motorische ontwikkeling verloopt van binnen naar buiten d.w.z. kinderen leren eerst hun 

schouders goed te gebruiken en daarna is gericht aansturen van de handen en polsen aan de beurt. 

(jonge peuters bewegen bv. bij het tekenen nog vanuit hun schouders dus hebben veel ruimte nodig) 
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Lichaamsbesef 

Lichaamsbesef is het besef dat je een lichaam hebt en weet wat je ermee kunt doen. In Uk & Puk 

worden veel activiteiten gedaan waarbij het lichaam centraal staat. 

 

Rekenprikkels 

In Uk & Puk is ook aandacht voor de beginnende rekenontwikkeling. 

Meten  

Meten komt in de verschillende activiteiten spelenderwijs aan de orde. Naast het passen en meten 

worden verschillende eigenschappen benoemd zoals groot-klein, zwaar-licht, koud-warm, vol-leeg. 

 

Ruimtelijke oriëntatie 

Ruimtelijke oriëntatie begint bij lichaamsbesef. Daarnaast wordt de ruimte verkend. 

 

Ontluikende gecijferdheid 

Hier maken de kinderen kennis met de telrij en met tellen. Het gaat hier om kennismaken met tellen. 
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D. Ontwikkeling, begeleiding en zorg 

 

      1. Binnen de groep 

We onderscheiden twee manieren van observeren: 

* De dagelijkse observaties, 

* Systematische observatie en registratie. 

 

We doen dit aan de hand van Kijk!, een digitaal kindvolgsysteem waarmee we het welbevinden en 

de ontwikkeling van kinderen kunnen observeren en registreren 

 

In ons werk observeren wij doorlopend. We houden alle kinderen in het oog, we letten op hoe ze 

spelen, met wie ze spelen, waarmee ze spelen, hoe ze bewegen, hoe ze praten enz. Op deze manier 

streven we ernaar van ieder kind een algemeen beeld te hebben.  

Tijdens deze observaties vallen bepaalde kinderen op. De zorg om deze kinderen wordt besproken 

tijdens de kindbespreking met collega’s en directeur en natuurlijk met de ouders. We registreren dit 

in Kijk!. 

 

In ieder geval jaarlijks maar natuurlijk ook vanuit de kindbespreking kunnen we besluiten een kind 

systematisch te gaan observeren. Systematisch observeren is het objectief bekijken van gedrag en 

ontwikkeling van het kind zoals wij dat op dat moment zien op de peutervoorziening. We weten dat 

dit beeld af kan wijken van het beeld van thuis en dat de ontwikkeling van een kind sprongsgewijs 

verloopt. We geven een peuter ruim de tijd om op de peutervoorziening te wennen. Een peuter die 

nog maar kort en nog onwennig de peutervoorziening bezoekt, kan ander gedrag laten zien dan een 

peuter die gewend is en zich veilig voelt. Als observatie instrument hanteren we de volgende 

instrumenten: 

• Evaluatie wenformulier (na 2 maanden) 

• Kijk!, een digitaal kindvolgsysteem waarmee we het welbevinden en de ontwikkeling van 

kinderen kunnen observeren en registreren 

• Het overdrachtsformulier voor de basisschool dat vanuit Klemtoon op Taal ontwikkeld is voor 

alle peutervoorzieningen: Naar groep 1. ((in een periode van 1.5 jaar wordt er 3x 

geobserveerd). 

 

Als een peuter 3,9 jaar wordt, worden de gegevens vanuit de dagelijkse observaties en uit de 

systematische observatie gebruikt voor het invullen van het overdrachtsformulier. Dit formulier 

geven we aan de basisschool zodat de school de zorg rondom het kind kan voort zetten en aan kan 

sluiten bij het ontwikkelingsniveau van het kind. Dit ter continuering van de doorgaande lijn. Ouders 

geven bij plaatsing toestemming voor. 

 

 

2.In de bredere zorgketen 

In ons pedagogisch locatiebeleid hebben we beschreven hoe wij bijzonderheden in de ontwikkeling 

van kinderen of andere problemen signaleren en ouders kunnen doorverwijzen naar passende 

instanties die hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden. Ook is beschreven hoe de pedagogisch 

medewerkers zijn toegerust voor deze taak en op welke wijze zij daarbij worden ondersteund. We 

willen hier dan ook naar verwijzen. 

 

Opvallend gedrag of een opvallende ontwikkeling kan altijd, bij voorkeur samen met ouders 

besproken worden met collega-deskundigen binnen onze organisatie tijdens een Intern Kindgericht 

Overleg (IKO). We kijken samen naar welzijn en ontwikkelingskansen van het kind in de groep, naar 

de groepsdynamica en naar praktische mogelijkheden en de vaardigheden van het team. 

 

We werken natuurlijk samen met de basisschool: Christoffel. 
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Onze locatie heeft de afspraak met basisschool Christoffel dat de IB-er van de basisschool 

ingeschakeld kan worden bij het observeren van een kind en/of het bijwonen van een oudergesprek. 

Dit gebeurt wanneer er zorgen zijn rondom het kind in het kader van doorgaande lijn, overdracht en 

passend onderwijs. 

 

En we sluiten aan bij de gemeentelijke zorgstructuur in Tilburg: de Toegang. O.a. de GGD maar ook 

maatschappelijk werk zijn onze belangrijke partners in de Toegang. Op basisschool Christoffel is een 

ondersteuningsteam ingericht, waarin GGD en IMW-medewerkers (vanuit de Toegang) samen met 

de leerkracht, de IB-er van school en de ouders aan tafel zitten om ondersteuningsvragen te 

bespreken. Ook wij als peutervoorziening kunnen hier samen met ouders bij aansluiten  
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E. Kwaliteitszorg & Meerjarenplanning 

 
Kwaliteitszorg 

De directeur is verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg op onze locatie, maar werken aan kwaliteit 
doen we als collega’s allemaal. Alle medewerkers zijn betrokken bij specifieke taken op het gebied 
van kwaliteit. Beleid en protocollen zijn actueel en beschikbaar middels Infonet.  
De focus ligt op de pedagogische kwaliteit. We blijven daarbij kritisch kijken naar alle administratieve 
processen daaromheen. 

 

Om de kwaliteit en de ontwikkeling van VVE te waarborgen, zetten wij de volgende instrumenten in  

 

• Een HBO pedagogische coach. Op onze locatie is een pedagogische coach aanwezig die de 

pedagogisch medewerkers ondersteunt in het pedagogische handelen. 

• Kwaliteitszorgkaarten. Dit instrument helpt om de kwaliteit van je vroeg- en voorschoolse 

educatie in kaart te brengen. Het instrument is afgeleid van het VVE inspectiekader van de 

Onderwijsinspectie. De kaarten zijn een hulpmiddel om met elkaar in gesprek te gaan over 

de kwaliteit, uitvoering, kansen, mogelijkheden en verbeterpunten van VVE op je locatie. Het 

instrument is vooral een instrument voor zelfevaluatie. Het instrument wordt regelmatig 

ingezet om verbeterslagen te monitoren. 

• Aansluitend aan de kwaliteitszorgkaarten zijn de Kijkwijzers ontwikkelt. Met deze 

observatielijsten kunnen HBO pedagogische coaches of vve-coördinatoren gericht kijken naar 

het handelen van pedagogisch medewerkers en leerkrachten in de groep. De kijkwijzers 

worden ingevuld en besproken met de betreffende medewerker om hen te helpen de geleerde 

vaardigheden nog beter toe te passen. 

• Vanuit de kwaliteitszorgkaarten komen onderwerpen naar voren die gebruikt worden voor 

de intervisie bijeenkomsten die met het team worden gepland. 

• Jaarlijks is er directieoverleg met de directeur van onze locatie en de directeur van de 

basisschool. 

• Jaarlijks wordt er met alle medewerkers een functioneringsgesprek gehouden. 

• Jaarlijks wordt het pedagogisch locatiebeleid en dit VVE-borgdocument doorgesproken 

en wanneer nodig bijgesteld. 

• Vanuit de kwaliteitszorgkaarten en de kijkwijzers komen onderwerpen en acties naar voren 

die gebruikt kunnen worden om actieplannen (persoonlijk-, locatiegericht en gericht op 

samenwerking met de basisschool op te stellen. Dit kan opgenomen worden in de 

meerjarenplanning. 

• Vakwerkgroep. Met een afvaardiging van pedagogisch medewerkers en van leerkrachten 

van groep 1 en 2 vormen we een vakwerkgroep die een jaarplanning maakt van allerlei 

activiteiten om de pedagogische kwaliteit te verbeteren. 
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Meerjarenplanning: 

 

 Actiepunten voor korte termijn 

(2018-2019) 

 

Actiepunten voor lange 

termijn (2019-2022) 

 

A. Algemeen 

 

 

• Verhuizing naar 

nieuwbouw binnen de 

basisschool. 

Verder invulling geven 

aan IKC. 

B. Ouderbeleid 

 

 

 

 

• “Puk thuis” weer 

oppakken. 

Onderzoeken welke 

behoeftes ouders / 

pmers hebben in het 

uitbreiden van de 

samenwerking. 

C. Kwaliteit van 

de educatie: 

  

1.Het aangeboden 

programma 

 

  

2.Het pedagogisch 

klimaat 

 

  

3.Het educatief 

handelen 

 

  

D. Ontwikkeling, 

begeleiding en 

zorg 

  

1.Binnen de groep 

 

 

•   

2.In de bredere  

zorgketen. 

 

  

E. Kwaliteitszorg 

 

 

• Inzetten 

kwaliteitszorgkaarten 

oktober 2019. 

 

F. Doorgaande 

lijn 

 

• Gezamenlijke 

themajaarplanning maken. 

•  
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Plan van aanpak 

2018-2019 

Onze actiepunten: En zo gaan we het 

aanpakken: 

A. Algemeen 

 

•  Wanneer:  

 

Hoe: 

 

Door /met wie: 

 

B. Ouderbeleid 

 

“Puk thuis” weer oppakken. Wanneer: September 2019 

 

Hoe: 

 

Door /met wie: 

 

C. Kwaliteit van 

de educatie: 

  

1.Het aangeboden 

programma 

 

• Formuleren van doelen op 

maat voor de verschillende 

ontwikkelingsniveaus. 

Wanneer: Vanaf januari 

2019 

Hoe: Alle kinderen 

voorafgaand aan een thema 

indelen op 

ontwikkelingsniveau 

Door /met wie: elke mentor 

evt. met coach. 

 

2.Het pedagogisch 

klimaat 

 

 

• Het creëren van een rijke 

speelleeromgeving, duidelijke 

structuur en duidelijke 

hoeken. 

Wanneer: Elk thema 

opnieuw bekijken welke 

hoeken en hoe in te richten. 

Hoe: Tijdens 

groepsoverleggen bespreken 

en in themavoorbereidingen 

uitwerken. 

Door /met wie: pmers met 

coach. 

 

3.Het educatief handelen 

 

• Ontwikkeling  stimuleren 

middels het begeleiden van 

het vrije spel in de hoeken. 

Wanneer: tijdens de vrij spel 

momenten. 

Hoe: Door observeren van 

vrij spel, impulsen geven of 

meespelen.  

Door /met wie: pmers met 

coach. 

 

D. Ontwikkeling, 

begeleiding en 

zorg 

  

1.Binnen de groep 

 

 Wanneer: 

 

Hoe: 

 

Door /met wie: 
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2.In de bredere  

zorgketen. 

 

 Wanneer: 

 

Hoe: 

 

Door /met wie: 

 

E. Kwaliteitszorg 

 

 

 

 Wanneer: 

 

Hoe: 

 

Door /met wie: 

 

F. Doorgaande 

lijn 

 

 

 

• Inhoudelijke aansluiting 

zoeken binnen de thema’s 

en afstemmen van 

gewoontes en routines op 

elkaar.  

 

 

Wanneer: Bij elk thema 

Hoe: tijdens 0-6 overleg 

Door /met wie: 

deelnemers 0-6 overleg 

en pmers / leerkrachten. 
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F. Doorgaande lijn 
 

Een belangrijk aspect van VVE is de samenwerking en afstemming tussen voorschool (de 

peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf) en vroegschool (de basisschool). Die samenwerking en 

afstemming is essentieel voor een goede soepele start van het kind op de basisschool. Ook wel 

“doorgaande lijn” genoemd. 

 

Onze locatie werkt samen met basisschool Christoffel. 

 

• In het kader van de doorgaande lijn zijn er de volgende vaste overlegmomenten: 

✓ Tussen de directeur van onze locatie en de basisschool 

Elke maand het MT overleg met het directieteam van het IKC. Hierin bespreken we de 

vorderingen van de ontwikkeling tot een goed lopend IKC. We pakken punten op als 

communicatie, samenwerking en meer wat in het belang is van een goede doorgaande lijn voor 

de kinderen en voor een duidelijke communicatie naar personeel en ouders. 

 

✓ Tussen team van peutervoorziening en team van de basisschool. 

0-6 overleg een keer in de 2 maanden. Hierin bespreken we gezamenlijke thema’s, welke 

kinderen doorstromen en overige punten die ter tafel komen in het belang van de kinderen. 

IKC overleg bestaande uit leerkrachten, pedagogisch medewerkers en de directeuren om de 

ontwikkeling van het kindcentrum steeds een stap verder te brengen. Het gaat hier over 

praktische zaken en ook om toekomstige visie en hoe we daar kunnen komen. 

 

• Doorstroming van doelgroepkinderen. 

Uit de kindplanning kunnen directeuren de doelgroepkinderen zelfstandig selecteren. En 

vervolgens een registratie bij houden naar welke school deze kinderen gaan. 

Grotendeels stromen onze kinderen door naar de basisschool Christoffel. De voornaamste reden 

om niet door te stromen naar deze basisschool heeft te maken met verhuizingen. Wanneer een 

kind niet naar Christoffel gaat dan vindt er een overdracht plaats naar de betreffende school. 

Hiervoor gebruiken we ‘naar groep 1’.  

 

• Wij werken met een standaard overdrachtsformulier. Dit wordt door alle peuterspeelzalen en 

kinderdagverblijven in Tilburg 3 maanden voor dat het kind 4 jaar wordt ingevuld en aan school 

gegeven als een kind naar de basisschool gaat. Een digitale versie van dit overdrachtsformulier 

is toegevoegd als bijlage bij dit document. 

 

• Voor alle kinderen vindt een warme overdracht plaats. 

 

• De basisschool werkt niet met een VVE programma, wel met thema’s waar we een 

gezamenlijkheid in vinden via het 0-6 overleg. We stemmen de jaarplanning op elkaar af en 

plannen ook gezamenlijke thema’s en activiteiten. 

 

• Bepaalde routines en gedragsregels hebben we met de basisschool op elkaar afgestemd. Zoals 

de start van de dag vanuit de kring. We hanteren dezelfde gedragsregels 

 

• In het kader van vroegsignalering en zorg voor kinderen die opvallen in gedrag of ontwikkeling 

kan de afspraak bestaan dat de IB-er van de basisschool ingeschakeld wordt bij het observeren 

van een kind en/of het bijwonen van een oudergesprek. Dit gebeurt wanneer er zorgen zijn 

rondom het kind in het kader van doorgaande lijn, overdracht en passend onderwijs. 
 

• Ook kan de directeur, bij voorkeur samen met ouders, een intern kindgericht overleg (IKO) 

aanvragen ten behoeve van de zorg voor een kind met een extra zorgvraag. Aan tafel zitten 
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collega deskundigen met specifieke expertise. Gezamenlijk geven zij feedback en gericht advies 

aan de directeur en ouders.  
 

ATTENTIE: Sinds het schooljaar 2015-2016 sluiten GGD en schoolmaatschappelijk werk 

niet meer aan bij het IKO. In de nieuwe gemeentelijke zorgstructuur van Tilburg e.o. zijn 

GGD en maatschappelijk werk zorgpartner in Loket Toegang en vanuit die functie lid van 

de ondersteuningsteams die op alle basisscholen worden geformeerd. Peuterpeelzalen en 

kinderopvang kunnen dan samen met ouders rechtstreeks aansluiten bij de 

ondersteuningsteams. Voor advies, ondersteuning en doorverwijzing. 
 

 
We sluiten graag, daar waar leuk en zinvol voor kinderen en hun ouders, aan bij initiatieven in de 

wijk. We werken samen met: 

 

 

• De bibliotheek 

Pedagogisch medewerkers kunnen themakisten lenen en de bibliotheek geeft mogelijkheden aan. 

Ook stellen zij op ons verzoek boekenpakketten samen passend bij het lopend thema op de 

peutervoorziening. Jaarlijks brengt de peutervoorziening samen met kinderen en ouders een 

bezoek aan de bibliotheek. 

 

• GGD 

De jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau bezoekt een aantal keren per jaar onze 

locatie. De pedagogisch medewerkers kunnen met hun vragen over kinderen bij de 

jeugdverpleegkundige terecht. Zorgen om bepaalde kinderen worden doorgesproken en kunnen 

tot verdere stappen leiden zoals een oudergesprek, het afspreken van een huisbezoek door de 

jeugdverpleegkundige of een doorverwijzing naar de consultatiearts en/of verder. Daarnaast 

proberen de jeugdverpleegkundigen ouders, tijdens hun bezoek aan het consultatiebureau, te 

stimuleren de peuterspeelzaal te gaan bezoeken. Op indicatie van het consultatiebureau worden 

kinderen bij de peuterspeelzaal aangemeld. Deze kinderen mogen vaak 4 dagdelen komen spelen 

in het kader van achterstand in de ontwikkeling (doelgroepkinderen) 
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Bijlage 1: Ouderbeleid 

 

 
1. Gericht VVE-ouderbeleid 

2. Informatie aan ouders 

3. Ontwikkeling stimulerende activiteiten thuis 

4. Participatie in VVE- activiteiten 

5. Ouders informeren over de ontwikkeling van hun kind 

6. Vroeg signalering 

7. Rekening houden met de thuistaal 

8. Monitoren en bewaken 

 

 

NB: Ter aanvulling op dit document kun je de volgende documenten aanvragen: 

 

- Pedagogisch beleidsplan 

- Opleidingsplan 

- RIE beleid veiligheid en gezondheid 
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1. Gericht VVE-ouderbeleid 

Locatiegerichte visie en doelen 

Onze locatie Schout heeft een ouderbeleid wat gericht is op het ondersteunen van ouders om zelf, in 

het verlengde van de activiteiten op onze locatie en straks op de basisschool, hun kind in zijn/haar 

ontwikkeling te stimuleren. 

De ouders zijn de natuurlijke opvoeders van het kind en om die reden de eerstverantwoordelijken. 

De instellingen hebben in de opvoeding een ondersteunende rol met daarin een eigen 

verantwoordelijkheid. Ieder werkt vanuit zijn eigen specifieke taken en verantwoordelijkheden aan 

hetzelfde doel, de optimale ontwikkeling van het kind. De expertise van de ouders zit in de 

opvoedings- en omgangssituatie met het kind. De expertise van de instellingen zit in de 

ondersteuning van het kind bij zijn ontwikkeling. Men is daarin complimenterend. Alle partijen 

hebben elkaar nodig, zijn elkaars bondgenoten. 

Opvoedingsgedrag van ouders, de gezinscultuur en de ouderbetrokkenheid thuis zijn belangrijke 

componenten voor de ontwikkeling en schoolsucces van kinderen. Voor de school en peuterspeelzaal 

of kinderopvang geldt dat men in de keuze van het activiteitenaanbod hierop aan wil sluiten, zonder 

daarbij de eigen wensen, inzichten en mogelijkheden uit het oog te verliezen 

Doelen die wij nastreven zijn: 

• Ouders de noodzaak van participeren uitleggen. 

• Ouders bewust maken van de methode en thema’s waarmee wordt gewerkt.  

• Ouders handvatten geven om thuis met materialen deze thema’s verder uit te werken. 

Het gerichte aanbod bestaat uit activiteiten bedoeld voor alle ouders. De activiteiten sluiten aan bij 

de thema’s welke behandeld worden in de groep.  

Naar het vraag gestuurde aanbod m.b.t. opvoedingsondersteuning gaan we het komende jaar 

onderzoek doen in de vorm van een behoeftepeiling. 

 

Evaluatie en bijstellen van beleid 

Het ouderbeleid en het activiteitenaanbod wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig verbeterd. 

 

2. Informatie aan ouders 
Alle ouders worden voor aanvang van de opvang voldoende geïnformeerd over ons pedagogisch 

beleid, ons veiligheid- en gezondheidsbeleid, ons ouderbeleid, plaatsingsprocedure, frequentie van 

informatie-uitwisseling en onze doelstellingen t.a.v. VVE in afstemming met de basisschool. Ook 

kunnen ouders een kijkje nemen op de website: www.servicebureaukinderopvang.nl. Hier kunnen 

zij alle benodigde informatie nog eens nalezen. Wij vragen aan ouders of zij de informatie hebben 

begrepen en/of er nog vragen zijn. 

Rondleiding en informatie 

Er is bij inschrijving altijd de mogelijkheid van een rondleiding, waarbij de ouder al globaal 

geïnformeerd wordt over de manier van werken met VVE en waarbij ouders vragen kunnen stellen.  

 

Intake 

Voor plaatsing vindt er een intakegesprek op de peutervoorziening plaats. Tijdens het intakegesprek 

vinden we het belangrijk te horen hoe de ouder thuis met het kind omgaat, hoe de opvoeding en 

ontwikkeling verloopt en of er bijzonderheden zijn die voor ons belangrijk zijn om te weten. We 

vullen samen met de ouder een intakeformulier in waarop aspecten worden ingevuld over: 

• Samenstelling van het gezin en de plaats van het kind daar in; 

• Bijzonderheden van de ontwikkeling; 

• Gezondheid en opvallende gedragskenmerken van het kind. 

 

Andere onderwerpen die tijdens het intakegesprek aan bod komen zijn: 

• De regels en gewoontes in de groep; 

• Wat werken met VVE inhoudt; 

• Welke methode we gebruiken; 

http://www.servicebureaukinderopvang.nl/
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• De samenwerking met de basisschool en het belang voor het kind van de doorgaande lijn; 

• Hoe we werken met thema’s; 

• Verwachtingen van ouders navragen en bespreken; 

• Het uitspreken van onze verwachtingen naar ouders; 

• het belang van samenwerken. 

• Ook vertellen we welke ouderactiviteiten er jaarlijks plaatsvinden.  

 

Medewerkers checken aan het einde van het gesprek of de ouder alles goed begrepen heeft. Wanneer 

nodig wordt er een VETC-er (voorlichter eigen taal en cultuur van de GGD) of tolk ingezet. 

 

Nieuwe activiteit 

• Met behulp van een vragenlijst kunnen we een behoeftepeiling onder ouders doen. 

• We kunnen een format ontwikkelen voor het opstellen van een ouderanalyse (doelgroep). 

• We kunnen een format ontwikkelen voor het registreren van deelname aan activiteiten door 

ouders en specifiek doelgroep ouders. 

 

Overdracht van de peutervoorziening naar de basisschool 

Als een kind naar de basisschool gaat vindt er altijd een warme overdracht (mondelinge toelichting) 

plaats tussen de peutervoorziening en de basisschool om de voortgang zo goed mogelijk te bewaken. 

Dit gebeurt aan de hand van een stedelijk ontwikkeld overdrachtsformulier.  

  

Overleg en afstemming met de basisschool 

Zes keer per jaar vindt er overleg plaats tussen afgevaardigden van de peutervoorziening en de 

basisschool (we noemen dit 0-6 overleg) om de doorgaande lijn te bespreken en te bewaken. 

Thema’s worden voor zover mogelijk op elkaar afgestemd ( te denken valt aan Nationale 

Voorleesdagen, de Kinderboekenweek). Gezamenlijke activiteiten - al dan niet samen met ouders - 

worden besproken en lopende zaken worden doorgesproken. De pedagogisch coach sluit ook aan bij 

dit overleg. 

 
3. Ontwikkelingstimulerende activiteiten thuis. 

We willen ouders graag stimuleren om thuis activiteiten met hun kind te doen. Omdat dit de 

ontwikkeling van hun kind nog meer positief stimuleert. Vanuit onze verantwoordelijkheid en als 

partner van ouders doen wij dit door onderstaande activiteiten: 

 
• Informatie over programma / thema’s: 

Ouders krijgen voorafgaand aan een nieuw thema een nieuwsbrief via het ouderportaal waarin staat 

uitgelegd welk thema er behandeld wordt, welke boeken hierbij horen, welke liedjes gezongen 

worden, welke woordjes geleerd worden en welke activiteiten er worden uitgevoerd. 

Bij elk thema wordt een thematafel ingericht en wordt de locatie in de sfeer van het thema 

aangekleed. 

Regelmatig wordt er voor ouders een themabrief opgehangen waarop zij kunnen zien waarmee er 

die week op de speelzaal wordt gewerkt, welke woordjes die week worden behandeld en welke liedjes 

de kinderen leren. 

 

• Gezamenlijke vieringen samen met de basisschool 

Samen met de groepen ½ sluiten we het schooljaar af in de vorm van een Muzische avond waarbij 

onze ouders een ondersteunende rol hebben in de vorm van het assisteren bij activiteiten. Met de 

kerst hebben we een gezamenlijke lichtjestocht. 

 

• Nationale voorleesdagen en bezoek aan bibliotheek 

Tijdens de nationale voorleesdagen in januari brengen we samen met de ouders een bezoek aan de 

bibliotheek. Hier krijgen ouders voorlichting over kinderboeken en het voorlezen aan hun kind.  
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• Inzetten van hulpouders en vrijwilligers 

Ouders worden diverse keren per jaar gevraagd om te ondersteunen bij diverse activiteiten die in de 

peutervoorziening plaatsvinden. Tevens kunnen zij dan zien hoe er door de pedagogisch 

medewerkers wordt gewerkt met de kinderen. 
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4. Participatie in VVE- activiteiten 

Door ouders te stimuleren te participeren in activiteiten op onze peutervoorziening komen ze in 

aanraking met de activiteiten die hun kinderen doen, hebben wij - de pedagogisch medewerkers - 

meer contact met de ouders en hebben ouders meer contact met andere ouders.  

De pedagogisch medewerkers informeren de ouder zorgvuldig over wat het kind op onze 

peutervoorziening onderneemt en beleeft. Met zekere regelmaat worden activiteiten voor kinderen 

ingepland. Ouders worden actief betrokken bij deze activiteiten. Bijvoorbeeld bij de voorbereiding, 

het verzamelen van materialen of het uitwerken van een aantal thema’s tot het daadwerkelijk mee 

uitvoeren van de activiteit. De planning van activiteiten is zichtbaar voor ouders op onze locatie. Wij 

houden zo veel mogelijk rekening met de wensen van ouders. Tegelijkertijd bewaken we het belang 

van de groep kinderen, we hanteren waarden, normen en groepsregels en ook hebben wij onze eigen 

pedagogische visie en doelen die in onze pedagogische visie zijn beschreven. 

Als het nodig is gaan we met de ouders in gesprek en maken individueel afspraken over de omgang 

met hun kind. Door met elkaar te bespreken vanuit welke waarden en normen onze groepsregels en 

werkwijze tot stand komen ontstaat er begrip voor elkaar en kunnen we tot gezamenlijke afspraken 

komen. 

Ouders worden gestimuleerd om bij het brengen van hun kind activiteiten te doen / er is een aanbod 

van activiteiten die ouders bij binnenkomst kunnen doen 

 

Hoe betrekken we ouders bij activiteiten: 

• Ouders betrekken bij openen of afsluiten van een thema 

• Ouders informeren d.m.v. nieuwsbrief over het actuele thema  

• Ouders betrekken bij ondersteunende activiteiten in de groep 

• Ouders voorlichting geven over het belang van gezonde voeding, sport, spelen met je kind 

• Ouders persoonlijk aanspreken / werven voor hulp 

• Pedagogisch medewerker informeert de ouder over vve methode, pedagogisch handelen, 

ontwikkeling van het kind, oudercontactmogelijkheden. 

 

Nieuwe activiteit 

• Kijkuurtje in de groep met als doel de ouder bewust te maken van het werken op de 

peutervoorziening, de inzet van materialen en met welk doel deze worden ingezet, het 

speelgedrag van het kind. Ouders zijn altijd welkom. 
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5. Ouders informeren over de ontwikkeling van hun kind 

Dagelijkse informele contacten 

Tijdens de dagelijkse haal- en brengmomenten heeft de pedagogisch medewerker informele korte 

gesprekken met de ouders over hun kind, hoe het is gegaan, waar het kind mee heeft gespeeld en 

of er nog bijzonderheden zijn gebeurd. 

 

Oudergesprekken 

Op onze locatie gebruiken we het observatie-instrument ‘Kijk!’. Ieder kind wordt standaard op drie 

verschillende momenten geobserveerd. Dit is 3 maanden na start, bij 3 jaar en net voordat het kind 

4 jaar wordt. Naast het welbevinden komen de verschillende ontwikkelingsaspecten lichamelijke 

ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling aan bod.  

Maar natuurlijk volgen we het kind continu in zijn gedrag en ontwikkeling: we kijken naar wat een 

kind laat zien en waar we op in kunnen gaan en we letten op het spelgedrag, zodat we kunnen zien 

waar en waarmee een kind graag speelt en met wie het kind speelt. Ook kijken we of een kind 

voldoende uitdaging heeft; dit zien we door o.a. te kijken of een kind zich goed bezig kan houden 

met het spelmateriaal en voldoende aansluiting vindt bij de aangeboden activiteiten. 

 

Naast Kijk! gebruiken we “naar groep 1” om de ontwikkeling van het kind vast te leggen en over te 

dragen aan school. We kijken dan naar de volgende onderdelen: sociaal-emotioneel, motoriek, speel-

en leergedrag, taal- en rekenontwikkeling en redzaamheid.  

 

Door goed te observeren kunnen we beter op de wensen van een kind ingaan en gerichter een 

activiteit of speelgoed aanbieden. Daarnaast kunnen we kinderen op maat datgene aanbieden waar 

het kind wat extra ondersteuning in nodig heeft. 

 

Na de observaties en registraties vindt er een oudergesprek plaats. Elke pedagogisch medewerker is 

verantwoordelijk voor een aantal kinderen, die zij gaat observeren (mentorschap). Om een zo goed 

mogelijk beeld van een kind te krijgen wordt hiervoor de informatie uit Kijk! en uit “naar groep 1” 

gebruikt. Vervolgens worden alle kinderen met de directe collega’s besproken om te checken of 

iedereen hetzelfde over het kind denkt. Daarna worden de oudergesprekken gehouden. De 

pedagogisch medewerkers voeren alleen de gesprekken, maar kunnen dit in overleg met de directeur 

ook met tweeën doen. Afspraken die in het oudergesprek naar voren komen worden op het 

gespreksformulier vastgelegd en in het eerst volgend overleg besproken. Observaties worden alleen 

gebruikt voor andere instellingen (consultatiebureau, scholen e.d.) als dit met de ouders besproken 

is. Als ons dingen opvallen of we maken ons zorgen om een kind worden ouders direct geïnformeerd 

over hun kind en zijn er regelmatig gesprekken om de voortgang te bespreken. Als ouders de taal 

niet begrijpen wordt hen gevraagd iemand mee te nemen die het gesprek kan vertalen. Of we 

proberen zelf een tolk te regelen (tolkentelefoon, inzet VETC-er van GGD).  

 

6. Vroegsignalering 

Wij hebben een signalerende en verwijzende rol als het gaat om opvallend gedrag of zorg om 

welbevinden of ontwikkeling van het kind, maar ook een vermoeden van kindermishandeling of zorg 

om de thuissituatie. We bespreken dit met ouders en ondersteunen hen bij verdere stappen of en 

verwijzing. We hebben onze zorgstructuur vastgelegd in een zorgprotocol.  

 

We bespreken de mogelijkheden van zorg en opvang voor kinderen die ons opvallen in gedrag en/of 

ontwikkeling met ouders en met elkaar als team. We hanteren drie zorgcriteria: 

1. Welzijn en ontwikkelingskansen voor het kind in deze groep (is het gebaat bij reguliere 

groepsopvang en voelt het zich veilig en gezien in de groep?  

2. Welzijn en ontwikkelingskansen voor de andere kinderen uit deze groep waarin het zorgkind 

geplaatst is (groepssamenstelling, voldoende aandacht voor het groepsproces, voldoende individuele 

aandacht voor alle kinderen) 
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3. De praktische mogelijkheden en de vaardigheden van het team (competenties en stabiliteit 

van medewerkers om het kind te begeleiden in de groep met de andere kinderen) 

 

We hebben regelmatig overleg waarin we (bijzonderheden van) kinderen met elkaar doorspreken. 

Als een pedagogisch medewerker merkt dat een kind opvallend gedrag vertoont en/of specifieke zorg 

nodig heeft, bespreekt ze dit met de ouders tijdens mondelinge overdracht bij haal- en 

brengmomenten. En indien mogelijk natuurlijk met het kind zelf. Er kan altijd een aparte afspraak 

gemaakt worden. 

 

Na overleg met ouders, met collega’s en met de locatiedirecteur gaan we gericht observeren met 

ons observatie-instrument (bijv. Kijk! of het IKO-formulier of de VVE-observatiemethode), waarbij 

we ons steeds afvragen wat de functie en betekenis kan zijn van het gedrag wat het kind laat zien. 

Dit wordt natuurlijk weer besproken met de ouders, onze directeur (bege)leidt deze gesprekken. 

Doel is altijd: afspraken maken hoe we het kind kunnen opvangen in de groep en hoe kunnen we 

ouders ondersteunen bij het zoeken naar gespecialiseerde hulp, als dat nodig lijkt.  

 

Als de zorgen blijven en de gekozen oplossingen en afspraken onvoldoende effectief zijn, kan de 

directeur, met toestemming van ouders, een Intern Kindgericht Overleg (IKO) aanvragen. Ze 

bespreekt dan de zorgen met collega-deskundigen binnen de organisatie. Bij voorkeur sluiten ouders 

bij dit gesprek aan. Ook kan de directeur, samen met ouders, contact opnemen met de Toegang - 

het gemeentelijke zorgloket - en de zorgen bespreken in het ondersteuningsteam op de basisschool 

waar mee wordt samengewerkt, een jeugdverpleegkundige van de GGD en een 

schoolmaatschappelijk werker. 

 

Vanuit het IKO e/o het ondersteuningsteam kunnen we verdere afspraken maken over hoe we het 

kind kunnen opvangen en wat we nog kunnen doen, bijv. video opnames of observaties door (extern) 

deskundigen, zoals de jeugdverpleegkundige of de IB-er van school. En hoe we kunnen ondersteunen 

bij eventuele verwijzing naar bijv. Loket Vroeghulp, de GGD of maatschappelijk werk. We sluiten aan 

bij de gemeentelijke zorgstructuur. 

 

In alles wat we willen doen voor en met het kind worden ouders betrokken en op de hoogte 

gehouden. 

 

Bij vermoeden van kindermishandeling volgen we onze Meldcode Huiselijk Geweld en 

Kindermishandeling.  
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7. Rekening houden met de thuistaal 

We hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ouders daadwerkelijk voldoende 

geïnformeerd zijn en blijven en dat we aansluiten bij wensen en behoeften van ouders. We hebben 

een inspanningsverplichting om te zorgen dat anderstalige ouders onze informatie begrijpen en ook 

kunnen reageren.  

Indien nodig schakelen we een VETC-er van de GGD in, we regelen een tolk of vragen de ouder een 

Nederlands sprekend familielid mee te brengen. 

Wanneer ouders de Nederlandse taal willen leren verwijzen wij hen naar een dichtstbijzijnde 

onderwijsinstelling. 
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8.Monitoring en bewaking 

Ons ouderbeleid is dynamisch en wordt telkens aangepast aan de behoeften van de verschillende 

betrokkenen waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat. We streven ernaar een ouderbeleid 

te hebben dat dagelijks gebruikt wordt en dat niet in de kast beland.  

Ons ouderbeleid wordt minimaal 1 keer per jaar geëvalueerd en zo nodig aangepast. We nodigen 

ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers uit om tijdens een jaarlijkse bijeenkomst 

gezamenlijk het ouderbeleid te bespreken en bij te stellen waar wenselijk en nodig. Zo zorgen we 

dat het wordt gedragen door alle partijen. 

 

Overleg VVE partners 

Wanneer je het kind centraal stelt dan is samenwerking met onderwijs en andere instellingen een 

vanzelfsprekende keus. Dat kan binnen een netwerk van voorzieningen met onderwijs, opvang, 

welzijn, sport en zorg rond het kind en gezin. Kinderstad werkt samen met onderwijspartners om te 

komen tot een optimaal ontwikkelingsklimaat in een wijk.  

Een gerichte taalstimulering in de peutervoorziening en in groep 1 en 2 van de basisschool leidt tot 

een betere in- en doorstroom in het basisonderwijs. Dit vraagt afstemming en samenwerking tussen 

peutervoorziening en basisschool, om de doorgaande ontwikkelingslijn voor peuters-kleuters te 

waarborgen.  

Op onze locatie hebben wij de samenwerking en afstemming als volgt geregeld: 

 

• Onze directeur en de directie van basisschool hebben elke maand overleg. 

• Activiteiten ter bevordering van doorgaande lijn: themaonderwerpen en thema-aanbod worden 

samen besproken, er zijn gezamenlijke afsluitingen met peuters en kleuters, gezamenlijke 

ouderactiviteiten rondom de thema’ s en er vindt altijd een warme overdracht plaats. 

 

1. Het beleid is om zoveel mogelijk kinderen te laten doorstromen naar een basisschool  

• Wij stimuleren ouders om hun kinderen door te laten stromen naar de inpandige of aangrenzende 

samenwerkende basisschool. 

• De afspraken liggen vast in het ouderbeleid en in ons borgdocument VVE. 

 

2. Wij zorgen voor een warme overdracht naar de basisschool 

• Voor alle kinderen vindt een warme overdracht plaats. 

• We werken met een vast overdrachtsformulier voor de basisschool. 

• De overdrachtsprocedure wordt regelmatig geëvalueerd met elkaar en indien nodig aangepast. 

 

3. Ons activiteitenaanbod is (zoveel mogelijk) op activiteiten van de basisschool afgestemd 

• Er is een jaarplanning met daarop de gezamenlijke overlegmomenten, thema’s, afsluitingen en 

ouderactiviteiten. 

 

4. Het pedagogisch klimaat en het educatief handelen van onze locatie en de basisschool is op 

elkaar afgestemd 

• Door elkaar regelmatig te bezoeken en te spreken zijn rituelen en methodes van elkaar bekend 

en komen deze veelal met elkaar overeen. 

• Jaarlijks kijken pedagogisch medewerkers en leerkrachten bij elkaar in de groep om goed op de 

hoogte te zijn van elkaars pedagogische klimaat, routines en afspraken.  
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Bijlage 2: overdrachtsinstrument Naar groep 1 

 

 
 
 

 

Naar groep 1 
 
 
 

1.Overdracht reguliere kind 

 

De basisschool ontvangt van elk 'regulier' kind vanuit de voorschoolse partner een overdrachtsformulier (zie 

bijlage 6). Ouders geven schriftelijk toestemming dat professionals informatie over het kind overdragen door hun 

handtekening op het overdrachtsformulier te zetten. In principe is hier geen 'warme overdracht', zoals bij VVE-

doelgroepkinderen wel het geval is, maar een 'koude overdracht' middels een overdrachtsformulier. Mocht de 

ontvangende professional van de basisschool geen overdrachtsformulier hebben ontvangen, dan vraagt de 

ontvangende professional deze informatie op bij de toeleverende partij (kinderdagverblijf, peuteropvang, 

gastouder, ouders). 

 

Als een school behoefte heeft aan meer informatie dan op het overdrachtsformulier staat, kan de leerkracht de 

gegevens over het kind opvragen bij de kinderopvangorganisatie. Hiervoor dient wel toestemming te zijn 

gevraagd aan ouders (zie hoofdstuk 5). Dit zijn gegevens zoals bijv. oudergesprekken en observatiegegevens. 

Deze gegevens worden zeven jaar bewaard. Deze gegevens gaan niet mee met het kind, aangezien dit meestal 

om persoonlijke aantekeningen van de pedagogisch medewerker gaat. (let op: begin maart 2012 wet Eerste 

Kamer koppeling dossier aan persoonsgebonden nummer). 

 

 

2. Criteria & overdrachtsprocedure VVE-doelgroepkinderen  

 

De gemeente Tilburg heeft criteria vastgelegd voor de doelgroepkinderen, die vooral op basis van (een risico op) 

taalachterstand in aanmerking komen voor voor- en vroegschoolse educatie. 

 

VVE-doelgroepkinderen 

De VVE-doelgroepkinderen bestaan uit de volgende categorieën: 

· gewichtenkinderen en/of 
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· kinderen die een taalachterstand hebben of risico lopen op een taalachterstand en/of 

· kinderen met een ontwikkelingsachterstand, waarbij de verwacht mag worden dat de ontwikkeling positief zal 

worden beïnvloed door deelname aan een VVE traject. 

 

Onderstaande procedure is opgesteld om de kinderen in beeld te houden, die in aanmerking komen voor VVE of 

vervroegde / extra plaatsing. De verwijzing voor een VVE traject verloopt in principe vanuit de JGZ. Dit geldt ook 

voor de kinderen die al op een peuteropvang/kdv spelen. Als een peuteropvang/kdv meent dat een kind ten 

onrechte niet is aangemerkt als doelgroepkind, dan wordt de JGZ ingeschakeld. De JGZ geeft de indicatie af voor 

vervroegde of extra plaatsing op een VVE-peuteropvang.  

 

Elk kind met een VVE-plaatsing wordt 'warm' door de JGZ-verpleegkundige aan de pedagogisch medewerker van 

de peuteropvang overgedragen. De warme overdracht dient bij voorkeur voorafgaand of kort na plaatsing op de 

peuteropvang plaats te vinden. Op haar beurt draagt de pedagogisch medewerker de doelgroepkinderen warm 

over naar de leerkracht van de basisschool. Deze 'warme overdrachtsmomenten' worden ondersteund door het 

Tilburgse overdrachtsformulier ”naar groep 1”. 

 

 
NB: Ter aanvulling op dit document kun je de volgende documenten aanvragen: 
 

- Pedagogisch beleidsplan 
- Opleidingsplan 
- Beleid veiligheid en gezondheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


