Pedagogische werkwijze
Peuterspelen Het Koraal-Beemdgras
November 2020
Locatiemanager: Sadora Segers
Omvang van de peuterspeelgroep
Per groep kunnen maximaal 16 kinderen per dagdeel worden geplaatst.

Groepssamenstelling
Naam van de groep:

Maximaal aantal
kinderen op de groep
(capaciteit):

Horizontale/
verticale/ flexibele
groep

Leeftijdsindeling
op de groep:

Grashoppers 1

16 kinderen

Horizontaal

2-4 jaar

Aantal vaste
medewerkers
op de groep
per dagdeel:
2

(maandag- en
woensdagochtend)

Grashoppers 2

Gesloten

Stimulering van de ontwikkeling van het jonge kind
Tijdens de opvang worden door middel van verschillende activiteiten op het gebied van taal, rekenen,
motoriek en sociaal-emotioneel de kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling:

Taalontwikkeling
Op Peuterspelen is een gevarieerd aanbod van boeken aanwezig. De kinderen doen o.a. ervaring op met
boeken door het regelmatig voorlezen individueel of in een groep. Bij elk aangeboden thema horen bepaalde
boeken. Met veel geduld luisteren wij naar de kinderen en verwachten wij van hen om naar hun
leeftijdsgenootjes te luisteren. De pedagogisch medewerkers bieden liedjes, rijmpjes en versjes aan, welke
vaak herhaald worden.

Rekenontwikkeling
Door het hele dagdeel door wordt er geteld met de kinderen. Bij allerlei activiteiten komen getallen aan bod,
leren de kinderen kleine en grote hoeveelheden te onderscheiden en komen begrippen als meer, minder,
meeste, minste en evenveel aan bod. De kinderen worden gestimuleerd om hardop te tellen. Ook wordt een
begin gemaakt met het herkennen van getal-symbolen. Kinderen leren bv. hun leeftijd aan te geven met hun
vingers.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
De opvang is gestoeld op vaste onderdelen en ritueeltjes. In de kring leren wij de kinderen belangstelling te
krijgen voor andere kinderen. De pedagogisch medewerkers organiseren activiteiten waarbij samengewerkt
moet worden om tot het beoogde resultaat te komen. Wij helpen de kinderen zich veilig te voelen op de
groep. Dat is de basis om zich verder te ontwikkelen. Regels en afspraken maken de opvang voorspelbaar
voor de kinderen en vergroten hun zelfstandigheid. Wij helpen de kinderen zich te handhaven bij kleine
conflicten en voor zichzelf op te komen. Wij moedigen de kinderen aan een ander kind duidelijk te maken wat
ze wel/niet willen. Het benoemen van emoties en het respecteren ervan maakt deel uit van de dagelijkse gang
van zaken. Wij leren de kinderen zichzelf en andere kinderen steeds beter te leren kennen.

Motorische ontwikkeling
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Bij voorkeur gaan wij tijdens elk dagdeel buiten spelen, daarbij maken wij gebruik van het kleine plein. Daar
leren kinderen fietsen, het spelen met een bal en worden spelletjes georganiseerd. Voor de fijne motoriek
bieden wij bv. rijgspelletjes en puzzels aan. Er wordt geschilderd en getekend en wij hebben scharen om te
leren knippen. Wij letten uiteraard op de wijze hoe een kind bv. een pen vasthoudt, maar laten aan het kind
over welke hand de voorkeurshand wordt.

Ouderbijeenkomsten in samenwerking met Centrum Jong
Minimaal 2 keer per jaar worden er ouderbijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met Centrum Jong.
In overleg met oudercommissie worden de onderwerpen van de bijeenkomsten besloten. Doel van deze
bijeenkomsten is om ouders meer handvatten te geven bij de dagelijkse opvoeding van hun kind.

Observeren
Peuterspelen Het Koraal-Beemdgras hanteert het instrument Kijk! waarmee kinderen gevolgd worden in hun
ontwikkeling. Dit instrument wordt 2 keer uitgevoerd in de leeftijd tussen de 2 en 4 jaar. Opvolgend wordt
ouders een oudergesprek aangeboden. Ouders tekenen zich in voor dit oudergesprek of geven op dit
formulier aan dat zij geen gebruik maken van het oudergesprek.

Mentorschap
Ieder kind krijgt een vaste mentor. De mentor is een pedagogisch medewerker van de groep en is het
aanspreekpunt voor ouders over de afstemming van de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.
De mentor verzamelt informatie over het welbevinden en de ontwikkeling van het kind bij de andere
pedagogisch medewerkers. Het is dus niet zo dat de mentor als enige verantwoordelijk is voor de observaties
bij de kinderen waarover zij mentor is. Tussen collega’s onderling worden hierover afspraken gemaakt. Wel is
de mentor bij voorkeur degene die het oudergesprek voert. Ook coördineert zij daar waar welbevinden van
een kind bijzonderheden laat zien. In de praktijk betekent dit dat zij afspraken maakt met collega’s over extra
zorg, eerste aanspreekpunt is voor ouders. Collega’s houden de mentor op de hoogte van opvallende zaken
rond het mentor kind en/of vragen van ouders. Ouders horen bij het intake gesprek wie de mentor van
zijn/haar kind is.

Dagindeling Peuterspelen
Op Peuterspelen Het Koraal-Beemdgras werken we met een vast dagprogramma dat zichtbaar wordt gemaakt
d.m.v. dagritme kaarten. Deze kaarten zijn bedrukt met plaatjes. Doordat de kinderen kunnen zien welke
activiteiten er per dagdeel zijn, geeft ze dit een gevoel van veiligheid en controle over de gebeurtenissen. Dit
zorgt ervoor dat de kinderen extra gemotiveerd worden om zelf hun keuzes te maken en ermee aan de slag te
gaan.

Peuterspelen ochtendgroep
08.15
08.30
08.45
09.30
09.45
10.00
10.15

–
–
–
–
–
–

08.30
08.45
09.30
09.45
10.00
10.15
10.30

Spel inloop, kinderen worden gebracht
Welkomst in kring
Vrijspelen / spelen en werken
Opruimen
Groepsexploratie: thema gerelateerde activiteiten
Fruit eten en drinken
Toilet en verschoonmoment.
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10.30
11.30
11.50
12.00

– 11.15 Buitenspelen of binnen activiteit (spel en bewegen)
- 11.50 Cracker eten en drinken
– 12.00 Afsluiting van de ochtend in kring.
– 12.15 Peuters worden opgehaald.

Pedagogisch medewerkers en aanvullend personeel
Personeel

Een kwartier voor tijd komen er 2 pedagogisch medewerkers. Zijn de pedagogisch medewerkers door
omstandigheden afwezig dan zorgt de locatiemanager voor vervanging van deze medewerkers. Het kan ook
voorkomen dat op sommige dagen een stagiaire of vrijwilliger werkzaam zal zijn bij Peuterspelen Het KoraalBeemdgras.
Onze pedagogisch beleidsmedewerker/coach, coacht de pedagogisch medewerkers bij de dagelijkse
werkzaamheden. Dit kan door coaching op de groep, maar ook door het trainen/scholen van pedagogisch
medewerkers buiten de groep. Daarnaast houdt de pedagogisch beleidsmedewerker/coach zich ook bezig met
het pedagogisch beleid en de werkwijze daarbij. Bijvoorbeeld hoe de pedagogisch medewerkers, kinderen
uitdagen om nieuwe vaardigheden aan te leren.

Wijze van informeren bij uitvallen van een vaste medewerker en/of andere medewerkers
van de groep
Wanneer de vaste medewerkers uitvallen, streven wij ernaar om zoveel als mogelijk dezelfde invalmedewerker
in te plannen. Hiermee waarborgen wij de continuïteit op de groep. Wanneer er sprake is van langdurige uitval
van de vaste medewerker, informeren wij de ouders middels een memo/nieuwsbrief.

Aanbod van materialen en activiteiten in specifieke ruimtes
Indeling gebouw:
Peuterspelen Het Koraal-Beemdgras bevindt zich in het nieuwe gebouw van ICBS Het Koraal. Peuterspelen Het
Koraal-Beemdgras is bereikbaar via een eigen ingang. Via het schoolplein komt u bij de ingang van
Peuterspelen, naast de grote grijze stenen trap. We maken gebruik van het omheinde buitenterrein van school
wat aangrenzend ligt aan het omheinde speelterrein van Peuterspelen Het Koraal-Beemdgras.

Buitenruimte en aanbod spelmateriaal en activiteiten
De buitenruimte is vanuit de binnenruimte te bereiken. Op het speelplein bevindt zich een zandbak, er is
zandbak speelmateriaal aanwezig. Ook hebben we verschillende bewegingsmaterialen zoals fietsen, ballen
etc.

Binnenruimte en aanbod spelmateriaal en activiteiten
In de peuterspelen groep zijn verschillende hoeken. Zo werken we met een huishoek, leeshoek, bouw- en
auto hoek, puzzelhoek en een thematafel/-hoek. De kinderen krijgen tijdens het vrij spelen de gelegenheid in
de hoeken te spelen. Door middel van de hoeken wordt het voor de kinderen duidelijk gemaakt waar ze met
welk speelgoed kunnen spelen. Er zijn voldoende uitdagende spelmaterialen aanwezig voor deze
leeftijdscategorie. De groepsruimte wordt regelmatig aangekleed volgens het dan geldende thema. Hierdoor
krijgt een kind thema herkenning en kan het kind nieuwe ervaringen opdoen. De pedagogisch medewerker
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spelen met de kinderen mee in de verschillende hoeken, waarbij zij het soort spel afstemmen op de behoeften
van de kinderen (vrij spel, begeleid spel, geleid spel).

Pedagogisch beleid
Peuterspelen Het Koraal-Beemdgras handelt volgens het pedagogisch beleid van PeuterTuin. Het pedagogisch
beleid van PeuterTuin is in te zien op de locatie, en beschikbaar op de website www.peutertuin.nu.
In het pedagogisch beleid worden de vier pedagogische doelen met concrete voorbeelden beschreven, het
betreft de competenties:
– emotionele veiligheid
– persoonlijke competentie
– sociale competentie
– overdracht van normen en waarden

Activiteiten
We vinden het belangrijk dat onze activiteiten aansluiten bij de interesses en belangstelling van kinderen.
Tegelijkertijd willen we ze uitdagen om hun grenzen te verleggen, hun mogelijkheden te leren kennen en
kennis te maken met activiteiten of materialen die zij zelf misschien (nog) niet zouden kiezen. We bieden een
evenwichtig aanbod aan activiteiten, zodat kinderen de mogelijkheid krijgen om alle competenties te
ontwikkelen.
1. Emotionele competenties: Kijk, ik mag er zijn
Vertrouwen in jezelf en in anderen, omgaan en herkennen van gevoelens
2. Sociale competenties: Kijk, we doen het samen!
Het gevoel erbij te horen en verbondenheid met de groep, rekening houden met elkaars gevoelens, samen
spelen en elkaar helpen.
3. Expressieve en beeldende competenties: Kijk, ik kan dansen, zingen en iets maken
Het zich uiten in kleur, klank, geur, smaak, vorm of beweging.
4. Motorische en zintuiglijke competenties: Kijk, ik beweeg! / Kijk, ik ervaar en ontdek!
Het plezier hebben in bewegen en het leren van vaardigheden. Rollen, lopen, dansen, balanceren, springen,
fietsen (de grove motoriek). Tekenen, schrijven, kralen, rijgen, oog-handcoördinatie (de fijne motoriek). Het
opdoen van ervaring door middel van alle zintuigen: horen, zien, voelen, proeven en ruiken, (zintuiglijke
competentie)
5. Cognitieve competenties: Kijk, ik voel, denk en ontdek!
Het begrijpen en benoemen, leren van oorzaak-gevolg, ordenen en meten.
6. Taal en communicatieve competenties: Kijk, ik maak contact, luister, praat en begrijp.
Het leren begrijpen en genieten van taal, benoemen, praten, zingen, lezen.

Overige afspraken, specifiek voor deze locatie
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Medezeggenschap ouders
De Oudercommissie is samengesteld uit ouders van kinderen van verschillende dagdelen. Zij komen minimaal
4 keer per jaar bij elkaar om diverse onderwerpen te bespreken, zoals de onderwerpen voor een
ouderbijeenkomst/ouderavond, locatie specifieke vraagstukken en het organiseren van feesten en activiteiten.
De oudercommissie zal ouders van zowel de BSO als Peuterspelen bevatten, dit wordt samengevoegd.
Wilt u zich bij de oudercommissie aansluiten of heeft u vragen/suggesties, dan kunt u terecht bij één van de
pedagogisch medewerkers of de locatiemanager.

Voeding
Om alle voedingsstoffen binnen te krijgen die nodig zijn voor groei, energie en weerstand hebben kinderen
gezonde en volwaardige voeding nodig. Op de groep wordt altijd iets gezonds gegeten en gedronken. De
kinderen nemen dagelijks vers fruit mee en het drinken bestaat uit vers water/fruitwater.

