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Inleiding
“Bij Eige Wijzz wordt elk kind wereldwijs”
Onze naam “Eige Wijzz” hebben we gekozen omdat het voor ons meerdere
betekenissen heeft.
Ieder kind is eige, een individu met een eige wijze,
dat is juist het mooie aan kind zijn.
Wij vinden dat ieder kind mag zijn zoals het is.
Kinderen zijn vanaf 2 jaar welkom bij onze peuteropvang tot aan het moment
dat zij naar de basisschool gaan (4 jaar).
Bij de buitenschoolse opvang komen kinderen vanaf 4 jaar tot het moment dat
ze de basisschool verlaten ( 13 jaar).
In ons pedagogisch beleidsplan beschrijven we wat wij belangrijk vinden in de
omgang met kind(eren). Hierin staat onder meer geschreven wat onze visie en
werkwijze zijn.
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Onze groep
Pedagogische visie
Voor een optimale ontwikkeling heeft elk kind een omgeving nodig waar groei
mogelijk is. Wij bieden kinderen ruimte zichzelf te ontwikkelen. In ons
pedagogisch handelen hebben wij oog voor de eigenheid van ieder kind. We
zorgen ervoor dat we het kind zien en horen. Daarnaast ontvangen wij de
initiatieven die het kind laat zien met verbale en non-verbale communicatie.
Hoe wij kijken naar kinderen
Kinderen zijn competent en creatief. Daarnaast zijn kinderen unieke, krachtige
en talentvolle individuen en hebben zij een natuurlijke drang tot zelfontplooiing.
Zij zijn nieuwsgierig en ontdekken de wereld om zich heen op hun eigen niveau,
afhankelijk van hun eigen mogelijkheden en karakter. Vaak verloopt dit proces
in herkenbare fasen, soms loopt het anders.
Kinderen zijn prima in staat zelf hun weg te vinden wanneer zij hiertoe de kans
krijgen. Kinderen motiveren en stimuleren tot (eigen) spel vergroot de kansen
tot zelfontplooiing. Kinderen zijn vanaf hun geboorte uit op contact. Zij zoeken
interactie met andere kinderen, met volwassenen en met hun omgeving.
Plaatsing van de kinderen op groepen peuteropvang
Er kan een oriënterend gesprek plaats vinden voordat ouders hun kind
aanmelden. Na het aanmelden van het kind door de ouders, volgt er een
kennismakingsgesprek. Dit kan zowel in de groep als buiten de groep gepland
worden. Kinderen kunnen vanaf 2 jaar worden geplaatst bij ons op de
peuteropvang. Er staan 2 pedagogische medewerksters op de groep, eventueel
aangevuld met een vrijwilliger of stagiaire. Het maximum aantal geplaatste
kinderen is in relatie tot het aantal pedagogisch medewerkers. We hanteren
hierbij de verplichte rekentool zoals benoemd in de Regeling kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen. Kinderen worden op vaste dagdelen
ingepland. Ouders kunnen een keuze maken uit 5 ochtenden en geven hun
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voorkeur door. Eventueel is een derde (en vierde) dagdeel mogelijk, mits er
plaatsen open zijn op een groep.
Bij het ophalen van de kinderen bespreekt de pedagogisch medewerker met de
ouder hoe het die dag is verlopen. De werkwijze van de peuteropvang is
beschreven in het werkplan peuteropvang.
Eerst even wennen bij de peuteropvang
Voor het eerst naar de peuteropvang: voor het ene kind een groot avontuur, waar
hij zonder problemen inspringt, voor het andere kind is het aanvankelijk ‘best
wel eng'. Wij hanteren geen strikt wenbeleid, we denken dat de ouder het beste
zelf kan inschatten hoe het kind tegen de nieuwe situatie aankijkt. Samen met de
leidster(s) spreekt de ouder af wat voor wenperiode voor het kind het meest
geschikt is en leggen dit vast. Wij blijven met ouders hierover in overleg.
Peuters hebben nog weinig begrip van tijd en hebben (vooral in het begin) geen
idee wat het betekent als er gezegd wordt: "ik kom je straks weer halen".
Een gestructureerde dagindeling geeft een peuter houvast.
Doorgaans is dit de meest gebruikte procedure: op de uitnodigingskaart staat de
aanvangstijd waarop ouder en kind verwacht worden, iets later dan de reguliere
begintijd. Hierdoor is de grote drukte bij het binnenkomen van de vaste groep al
wat voorbij. De volgende keer kan de ouder bijv. na een half uurtje vertrekken.
Vervolgens kan uw kind een hele ochtend blijven terwijl de ouder weggaat
samen met de andere ouders. Als de ouder weggaat, zegt ze dat tegen de leidster
en het kind. Zeker in het begin is het fijn samen afscheid te nemen en te
zwaaien. In de uitzonderingsgevallen dat het niet gaat en de peuter zich erg
verdrietig blijft voelen, belt de leidster altijd de betreffende ouder(s) en overlegt.
Samen kan dan bekeken worden hoe het wennen aangepakt kan worden.
Is de peuter eenmaal gewend, dan bestaat er dagelijks de mogelijkheid bij het
brengen om samen met het kind even iets te doen: een puzzel maken, een boekje
lezen, met de Duplo spelen. Op die manier wordt de (dagelijkse) overgang van
thuis naar de speelzaal vergemakkelijkt. Vanzelfsprekend is het dan ook
mogelijk om een (kort) praatje met de leidster of met andere ouders te maken.
Wij hebben een wenperiode van 2 á 3 maanden waarin we dan een
observatielijst invullen en dit bespreken met de ouders.
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Peutervolgsysteem
Ons peutervolgsysteem is een handvat om het welbevinden en de ontwikkeling
van uw kind goed te kunnen volgen.
Het peutervolgsysteem is al volgend opgebouwd, algemene gegevens over het
kind en het gezin, sociaal-emotionele ontwikkeling, relatie met leidster en
kinderen, spraak- taalontwikkeling, speel- leerontwikkeling en motoriek.
Daarop volgend zijn er kopjes van advisering en deelname aan extra
voorzieningen, aandachtspunten/actie/ individueel plan van aanpak en notatie
afspraken/ gespreksverslagen.
Na de observatie van de wenperiode volgt er een observatie bij 3 jaar en bij 3
jaar en 9 maanden. Er zijn 3 vaste toetsmomenten bij ons peutervolgsysteem.
Maximum aantal aanwezige kinderen in onze peuteropvang
Een peuteropvang groep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 2 tot 4 jaar.
Er worden per dag afhankelijk van het aantal kinderen op de groep en de
leeftijden van de kinderen gekwalificeerde pedagogisch medewerkers ingezet.
Wanneer de groep bestaat uit 8 of minder peuters, is er 2 pedagogische
medewerkers aanwezig of 1 pedagogisch medewerkster en een stagiaire in
verband met het vier ogenprincipe.
Openingstijden peuteropvang
Wij bieden 3 uren peuteropvang aan. De openingstijden zijn van maandag tot en
met vrijdag van 8.45uur tot 11.45uur.
Voor ouders waarvan hun kinderen op OBS de Bron gaan, bieden wij de
mogelijkheid om binnen te komen vanaf 8.30 uur. Ouders blijven zeker tot 8.45
uur bij hun peuter.
Mentorschap
Voor ieder kind is er een mentor aangewezen, deze wordt aan u bekend gemaakt
en vindt u uiteraard terug in het ouderportaal van Niokids. De keuze van de
mentor is gebaseerd op de dagen dat het kind aanwezig is op de groep. Ook zal
de mentor periodiek de ontwikkeling bespreken met de ouders en bij de
overdracht bij het ophalen van het kind.
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De pedagogische medewerksters
Inzet van pedagogisch medewerkers
Binnen de locaties werken gekwalificeerde pedagogisch medewerkers met
minimaal een middelbare beroepsopleiding. De meest voorkomende opleiding
die pedagogisch medewerkers gevolgd hebben is de opleiding tot Sociaal
Pedagogisch Werker. Op elke groep werkt een team vaste pedagogisch
medewerkers: het basisteam. Zij zijn in principe gekoppeld aan een groep, de
mogelijkheid bestaat dat zij ook nog op andere groepen werken. Bij ziekte of
verlof werken wij met een invalpoule.
Nederlands is voor onze beroepskrachten de voertaal. Werken volgens het
pedagogisch beleid is verankerd in het dagelijks werk en in de aansturing.
Pedagogisch medewerkers geven elkaar (dagelijks) feedback op hun
pedagogisch handelen om zo te waken over een hoge kwaliteit van hun handelen
De omgang met kinderen
Onze pedagogische uitgangspunten hierin zijn:
- Wij benaderen kinderen positief.
- Wij stimuleren kinderen, moedigen hen aan en waarderen elk kind zoals
het is.
- Wij bieden kinderen in elke ontwikkelingsfase onvoorwaardelijke steun in
de vorm van aandacht.
- Wij bieden kinderen ruimte zich optimaal te ontwikkelen en uitdagingen
aan te gaan door goed naar kinderen te luisteren en te kijken om onze
begeleiding hierop af te stemmen.
- Wij bieden kinderen veel verschillende ontwikkelingsgerichte ervaringen
en activiteiten, zodat ieder kind zich kan ontplooien naar eigen kunnen.
- Wij geven grenzen aan waar dat nodig is, hierdoor krijgen de kinderen
wel de kans om te ontdekken, verwonderen, uitproberen, zichzelf en de
wereld verkennen en uiteindelijk positieve zelfontplooiing en, voor de
toekomst, een ‘’goed burgerschap’’.
- Wij vinden het belangrijk dat ieder kind en iedere ouder zichzelf
vertrouwd voelt bij ons. Ouders en kinderen voelen zich gezien en
gehoord.
7
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Dichtbij ieder kind
Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich op zijn gemak voelt bij ons en met
andere kinderen. In onze interactie met kinderen kijken en luisteren wij goed
naar hen en stemmen ons handelen daarop af. In een emotioneel veilige
omgeving durft een kind zichzelf, andere mensen en nieuwe dingen te gaan
ontdekken. Wij bieden dit in een veilige locatie en zien erop toe dat dit
gewaarborgd blijft. Wij kijken en luisteren met aandacht naar ieder individueel
kind en letten op non-verbale signalen. Wij leren kinderen kennen door
(letterlijk en/of figuurlijk) dichtbij hen te blijven en te volgen of zij zich prettig
voelen. Wij passen ons handelen aan op de behoefte van het kind zodat het zich
fijn voelt bij ons. Wij spreken met kinderen op ooghoogte, letten op onze toon
en houding. Wij proberen in te schatten wat een kind begrijpt en kan en houden
hier rekening mee. Wij zorgen voor positieve aandacht en stimuleren positief
gedrag.
Respect
Ieder kind verdient respect. Ieder kind mag uniek zijn.
Vanuit een respectvolle, eerlijke en actieve houding geven wij kinderen de
mogelijkheid te spelen en leren, zich te ontwikkelen tot zijn unieke
persoonlijkheid. Met respect voor de eigenheid en autonomie van ieder kind.
Temperament, emoties, interesses, behoeften, tempo, handicap, geslacht: we
spelen bij ieder kind erop in zodat kinderen zich geaccepteerd weten en de kans
krijgen zich optimaal te ontwikkelen. Wij doen dit door objectief, actief te
luisteren en kijken. Wij leven ons in, in de belevingswereld van ieder kind.
Eigen maken van waarden, normen, cultuur
Om goed aan de samenleving te deelnemen is het belangrijk dat kinderen de
waarden en normen van de omgeving waarin zij leven leren kennen en zich
eigen maken. De groep biedt kinderen hiertoe de mogelijkheid: zo gaan wij met
elkaar om, zo gaan wij met onze omgeving om en dit zijn onze gewoonten en
rituelen.
Kinderen verkennen grenzen en willen weten wat van hen verwacht wordt.
Iedere leeftijd verkent dit op eigen wijze. Wij bieden kinderen ruimte hierin te
leren door ervaren, zodat zij ontdekken wat grenzen zijn en vanuit hier grenzen
als eigen gaan ervaren.
8
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Het dagritme
Wij vinden het belangrijk dat er structuur is in de groep. Wij werken met
dagritmekaarten en bespreken deze ook tijdens de kring, Deze komen te hangen
in de groep, zodat ieder kind hier houvast aan kan hebben.
Elke dag is er een kind het “bijdehandje” en hij/zij mag dan helpen met de
dagritmekaarten ophangen, koekjes uitdelen, bekers ophalen, enz..
Dagindeling peuteropvang:
Om 8.45u komen de ouders met de kinderen binnen, we heten iedereen welkom.
Rond 9.00u gaan we het “kring-liedje zingen en pakken de kinderen hun stoeltje
om in de kring te komen zitten., ouders nemen afscheid van hun kind(eren).
Alle kinderen worden één voor één welkom geheten.
Het bijdehandje wordt bekend gemaakt.
We bespreken het dagritme aan de hand van dagritmekaarten.
In de kring lezen we een boek en kunnen de peuters vertellen.
Vervolgens sluiten we de kring af door middel van een start-liedje.
Dan gaan we naar buiten of bij slecht weer spelen we binnen in de speelzaal
(we doen dan of de jassen aan of de gymschoenen aan).
Rond 10.00u is de plas- en handenwas-ronde.
Vervolgens gaan we aan tafel om fruit te eten en daarna liedjes te zingen.
Rond 10.40u mogen de kinderen vrij spelen.
Als we activiteiten gepland hebben, doen we dit tijdens het vrij spelen in kleine
groepjes, tussendoor.
Om 11.15u gaan we samen opruimen.
Om 11.25u zitten we dan allen aan tafel en gaan ranja drinken en een koekje
eten, nadat we het smakelijk eten-liedje hebben gezongen.
Om 11.45u sluiten we af met het zwaai-liedje en mag ons bijdehandje de deur
open maken voor de ouders binnen.
Buiten activiteiten
Kinderen van onze peuteropvang kunnen zo met voor hen bekende pedagogisch
medewerkers bijvoorbeeld een bezoek brengen aan de bibliotheek op school,
naar de kinderboerderij en/of speeltuin (kabouterpad) in de buurt of bijv. een
bezoekje brengen aan een boerderij.
9
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Door gebruik te maken van het aanbod in de buurt, creëren we een ruimere keus
aan activiteiten en maken wij kinderen wegwijs in de mogelijkheden van de
buurt.
Zo kun je denken aan een bezoek aan: de basisschool, een boerderij, het
kabouterpad, het zandbos, een bezoekje aan verzorgingshuis.
Natuurlijk gebeurt dit alles op een verantwoordelijke manier en
met hulp van ouders die ons willen ondersteunen.
Verlaten van de stamgroep
Bij het verlaten van de stamgroep voor een uitstapje met de auto zijn wij alert op
de volgende punten;
•
•
•
•
•
•
•

Samen met de kinderen de regels door spreken voordat we gaan
Zorgen dat alle kinderen in de gordel vast zitten, eventueel op een
stoelverhoger
Controleren of de gordels goed vast zitten
Zorgen voor goede verzekering
Voldoende begeleiding en toezicht op de kinderen
De gegevens van de kinderen mee nemen
Verbanddoos mee nemen

Bij het verlaten van de stamgroep voor een uitstapje waar we lopend naar toe
kunnen, zijn wij alert op de volgende punten;
•
•
•
•
•
•

Samen met de kinderen de regels door spreken voordat we gaan
Verzekering goed geregeld is
Een veilige route kiezen
Bij oversteken van een weg, zorgt de pedagogisch medewerker dat zij op
de weg staat als brigadier en als laatste de weg oversteekt.
Kinderen mogen niet te dicht aan de rand van de weg lopen en de
pedagogisch medewerker loopt aan de kant van de weg.
Kinderen bewust maken van de gevaren.
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Samen met…
Samenwerken met ouders
Peuteropvang betekent ook samen opvoeden. Als een kind onze peuteropvang
bezoekt, werken ouders en pedagogisch medewerkers samen. De gedeelde
opvoedingsverantwoordelijkheid brengt met zich mee dat wij een
samenwerkingsrelatie hebben. Wat wij belangrijk vinden in onze relatie met de
kinderen, vertalen we ook in onze relatie met ouders als opvoeders.
Respect hebben voor elkaar, elkaars mening, elkaars visie en achtergrond vormt
hierbij de basis. Wij streven naar wederzijds vertrouwen en werken aan
een goede samenwerkingsrelatie met ouders door open communicatie. Wij
hechten veel waarde aan wederzijdse informatie uitwisseling, omdat dit
essentieel is bij het realiseren van een goede balans.
Oudercommissie
We hebben een oudercommissie waar iedere ouder die een kind heeft bij Peuter
Wijzz aan deel kan nemen. Hiermee helpt de ouder ons en hun kind(eren).
Hiervoor aanmelden kan bij één van de pedagogisch medewerkers van Peuter
Wijzz of bij één van de leden van de oudercommissie. Zij zijn te bereiken via
het emailadres oudercommissie@eigewijzz.nl
Samenwerken met school
Een goede samenwerking met de basisschool vinden wij belangrijk. Voor
kinderen die onze peuteropvang verlaten, betekent dit dat wij een warme
overdracht naar school verzorgen. Zo zorgen wij ervoor dat een kind een goed
start kan maken op school, doordat de leerkracht sneller in kan spelen op de
ontwikkeling en de behoeften van een kind. Wij gebruiken hiervoor het
overdracht formulier. Zo stimuleren wij eenduidig handelen naar het kind zodat
het kind zich gehoord en gezien weet en naar eigen kunnen kan ontwikkelen.
Ook werken we samen met school d.m.v. gezamenlijke thema’s, samen lezen
met groep 1/2, samen spelen buiten of in de speelzaal en iedere woensdag spelen
we samen op het werkplein met de kleuters. Elke woensdag komt een leerling
uit groep 3 voorlezen bij de peuteropvang, enz.
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Zorg om een kind
Ten opzichte van de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen zijn ouders
onze partners. Wanneer wij zorg hebben over de ontwikkeling en/of het welzijn
van een kind, gaan wij met ouders in gesprek. Wij proberen met ouders ons
handelen zo af te stemmen dat het kind alle kansen krijgt en vragen indien nodig
advies aan externe deskundigen. Dit doen wij altijd in overleg met ouders.
Onder externe deskundigen rekenen wij bijvoorbeeld wijkverpleegkundige,
logopediste, enz..
4 ogen principe
De peuteropvang draait met vaste pedagogische medewerkers de groep vaste
kinderen die er per dag komen in een vast lokaal. In principe zijn beide
pedagogische medewerkers gedurende de peuteropvangtijd in het lokaal bij de
kinderen aanwezig.
Mocht er een peuter naar het toilet moeten, dan hebben we het voordeel dat de
wc’s vlakbij het lokaal zijn. Hierdoor kunnen we altijd in contact blijven met
elkaar.
Er zijn voldoende ramen aanwezig waardoor derden ons altijd kunnen zien.
Mocht de pedagogisch medewerker zelf naar het toilet moeten, dan wordt er op
een geschikt moment gewacht zodat het gehoord en gezien worden zoveel
mogelijk van toepassing is.
De kleuterleerkracht zit bij ons om het hoekje in het lokaal, zij kan ten allen tijde
bij ons binnen lopen of de pedagogische medewerker door de raam zien. Ook
andere leerkrachten op school hebben deze mogelijkheid.
Als een pedagogisch medewerker ziek is of verlof heeft, dan schakelen wij onze
oproepkracht in. Ook is er regelmatig een stagiaire op de groep aanwezig.
Werkwijze bij 1 pedagogisch medewerkster
Mocht het geval zich voordoen dat er maar 1 pedagogisch medewerkster op de
groep aanwezig is door omstandigheden, dan zorg je ervoor dat je alle spullen,
verschoontassen e.d. die je gedurende die tijd nodig kunt hebben, binnen in het
lokaal liggen. Zorg ervoor dat je van tevoren naar het toilet bent geweest zodat
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de kans klein is dat dit nogmaals nodig is. In principe zijn er tijdens
peuteropvang altijd 2 pedagogische medewerksters aanwezig.
In geval van nood verwijzen wij naar het kopje hierboven, 4 ogen principe.
Klachten
Wanneer u een klacht heeft, kunt u dit ten allen tijde aangeven bij het team van
Eige Wijzz. Wij hebben een open houding voor bevindingen van ouders en
kinderen. We horen dan ook graag uw verbeterpunten. We hebben een interne
klachtenregeling. Voor meer informatie kunt u terecht bij één van de
pedagogisch medewerkers of op de website van Eige Wijzz.
Het klantreactieformulier kunt u verkrijgen bij één van onze medewerksters of
kunt u downloaden via onze website.
Wilt u uw klacht extern indienen, kunt u dat doen via de geschillencommissie
kinderopvang en peuterspeelzalen. U kunt hiervoor terecht op de volgende
website: www.degeschillencommissie.nl.
Wij raden u aan eerst informatie in te winnen via de geschillencommissie of via
www.klachtenloket‐kinderopvang.nl.

13

Pedagogisch Werkplan peuteropvang _ Eige Wijzz _ 21-01-2018

De inrichting van het lokaal

Onze locatie
Onze locatie biedt veiligheid en geborgenheid: het spelmateriaal, de inrichting,
aankleding en kleuren van de ruimten zijn afgestemd op de leeftijdsgroepen en
ontwikkelingsfasen van de aanwezige kinderen. Het is een plezierige uitdaging
om voor elk kind de juiste balans te vinden tussen een veilige én uitdagende
omgeving waarin het zich optimaal kan ontwikkelen.
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