
Pedagogisch werkplan Peuteropvang Schatkaart 2019 

 

Dit werkplan is aanvullend op het ‘pedagogisch beleid dagopvang en peuteropvang’. In het 

pedagogisch beleid wordt omschreven waar Shezaf voor staat en wat de pedagogische visie is. In dit 

werkplan is voor de Peuteropvang uitgewerkt hoe het beleid in de praktijk wordt toegepast. 

Als eerste wordt omschreven hoe de groepen zijn vormgegeven. Daarna is uitgelegd hoe de dagelijkse 

gang van zaken er uit zien, welke activiteiten daarbij ondernomen kunnen worden, wat de 

aandachtsgebieden zijn en overige zaken. 

 

De Peuteropvang vindt plaats op locatie de Schatkaart. De Schatkaart is gevestigd aan de 

Goudenregenplantsoen, in de nabijheid van winkelcentrum ‘De Baronie’, de kinderboerderij en het 

Bospark. 

De Schatkaart bestaat uit één groepsruimte die huiselijk is ingericht en heeft een afgeschermde 

buitenruimte. De peuteropvang vindt plaats in een groep van maximaal 16 peuters (met twee 

pedagogisch medewerkers). Door de kleinschalige opzet is er voldoende aandacht en begeleiding voor 

ieder kind.  

De peuteropvang heeft vaste pedagogisch medewerkers, bij afwezigheid van de vaste medewerkers 

worden er invalkrachten ingezet vanuit onze eigen invalpool. Shezaf heeft gediplomeerde 

invalkrachten in dienst. Een invalkracht maakt bij een eerste contact kennis met de ouder en het kind 

door zich aan hen voor te stellen. Bij het inzetten van het personeel wordt de continuïteit op de groep 

als uitgangspunt genomen. Vaste personeelswisselingen worden aan de ouders bekend gemaakt via 

mailingen en het ouderportaal (Konnect). 

 

Op de Peuteropvang is er een duidelijke dagindeling. De dagindeling wordt voor de kinderen 

inzichtelijk gemaakt met pictogrammen, dit geeft structuur en duidelijkheid. 

 

8:30-8:45u  De kinderen worden gebracht 

8:45-9:30u Begeleid vrij spelen  

9:30 - 10:00  Opruimen, plassen, jassen aan  

10:00-10:30u Buiten spelen 

10:30-11:00u Eten en drinken   

11:00 - 11:15  Kring moment  

11:15 - 11:45  Ontwikkelingsgerichte activiteiten  



Samen Groeien 

11:45 - 12:00  Kinderen worden opgehaald/overdracht 

De kinderen kunnen gebracht worden tussen 8:30u en 8:45. De ouder kan het kind eventueel helpen 

bij het kiezen van spelmateriaal en na het afscheid nemen vertrekken. Indien de ouder de pedagogisch 

medewerker wil spreken is daar de mogelijkheid voor. Om 8:45u begint het programma en dienen alle 

ouders de groep te hebben verlaten. Indien het kind niet aanwezig zal zijn op de peuteropvang 

verzoeken wij de ouder het kind telefonisch af te melden. 

De kinderen kunnen tussen 11:45 en 12:00u opgehaald worden. Mocht de ouder onverhoopt een kind 

eerder op moeten komen halen, dan dient dit van te voren aangegeven te worden bij de pedagogisch 

medewerker. Om het programma niet te veel te storen kan de ouder dan met het ophalen niet de 

groep inkomen, maar wordt het kind door de pedagogisch medewerker naar de gang gebracht.  

Wanneer het kind door iemand anders dan bij ons bekende ouder wordt opgehaald, dient de ouder 

dit door te geven aan de pedagogisch medewerker. 

De deur van De Schatkaart zit in principe altijd dicht. De ouder kan aanbellen en de pedagogisch 

medewerker doet de deur open. 

 Tijdens het begeleid vrij spelen staat het leren om samen met andere kinderen te spelen centraal. Hier 

horen natuurlijk sociale vaardigheden als het leren delen van speelgoed en leren rekening houden met 

de ander en het aangeven van de eigen grenzen bij. De pedagogisch medewerker stimuleert en 

begeleidt de kinderen in de omgang met elkaar. Zo leert een kind spelenderwijs van ‘naast elkaar 

spelen’ naar ‘met elkaar spelen’. Daar hoort vanzelfsprekend ook het leren oplossen van conflicten bij. 

 In de verschillende speelhoeken, zoals een huishoek, autohoek en bouwhoek, kunnen de kinderen 

leren en ontdekken. Ook kunnen kinderen met educatief materiaal bezig zijn, zoals het maken van een 

puzzel. Tijdens het begeleid vrij spelen biedt de pedagogisch medewerker spelmateriaal aan waaruit 

de kinderen kunnen kiezen. De pedagogisch medewerker helpt het kind bij het maken van een keuze 

en begeleidt de kinderen in het tot spel komen. Hierbij is er extra aandacht voor de ontwikkeling van 

het fantasiespel wat op de peuterleeftijd belangrijk is. Daarnaast ondersteunt de pedagogisch 

medewerker bij cognitief spel, zoals het maken van puzzels en bijvoorbeeld constructiespel. 

 De pedagogisch medewerker kan deze tijd tevens gebruiken voor rapportage en het bieden van 

individuele ondersteuning. 

Buiten spelen is gezond voor kinderen. Het is prettig om in de buitenlucht te zijn en de kinderen 

hebben daar alle ruimte om te bewegen. Het streven is om, wanneer het weer het toelaat, iedere dag 

met de kinderen naar buiten te gaan. Op de veilige en afgeschermde buitenspeelplaats kunnen de 

kinderen onder begeleiding spelen en ontdekken. Op de speelplaats is beplanting aanwezig en een 

zandbak. Daarnaast is er alle ruimte om te fietsen of met ander 

spelmateriaal te spelen, zoals skippy)ballen en stoepkrijt. 

Uiteraard is er alle ruimte voor interactiemomenten met de kinderen 

over wat ze buiten zien en beleven. Ook worden buiten regelmatig 

spelactiviteiten met de kinderen ondernomen.  
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In het ‘protocol buitenspelen en uitstapjes’, te vinden op www.shezaf.nl, is omschreven hoe er met 

buitenspelen een uitdagende en veilige omgeving wordt aangeboden. Ook staat daarin het beleid 

omschreven rondom het buitenspelen bij bepaalde weersomstandigheden. 

Met het kringmoment draait het om samenzijn. De kinderen krijgen ook iets te drinken en een kleine 

versnapering. Het eten en drinken wordt door Shezaf verstrekt en hoeft dus niet door de ouder 

meegenomen te worden. 

Tijdens dit kringmoment leren de kinderen spelenderwijs om te delen door bijvoorbeeld rond de gaan 

met de koekjestrommel. Ook  worden andere educatieve elementen spelenderwijs toegevoegd, zoals 

het benoemen van de kleuren van de beker en het tellen van voorwerpen. 

Er is tijdens het kringmoment ook tijd om met de kinderen een gesprek aan te gaan (bijvoorbeeld 

rondom het thema), een boek voor te lezen en/of een liedje te zingen. Bij een kringgesprek leren 

kinderen om zelf in een gezelschap te vertellen en om naar elkaar te luisteren. Dit kan als 

voorbereiding worden gezien als het kringmoment wat veelal op de basisschool plaatsvindt.  

 

Vieren van verjaardagen 

Als een kind jarig is, kan dit tijdens het kringmoment op de peuteropvang worden gevierd. De 

medewerker maakt dan een mooie feestmuts  en er wordt voor het kind gezongen. Het kind mag een 

van huis meegenomen traktatie uitdelen. De voorkeur gaat daarbij uit naar een gezonde traktatie. 

 

Verzorging 

Tijdens de peuteropvang is er geen vast tijdstip ingepland voor verzorgingsmomenten. Wanneer 

kinderen naar het toilet willen kunnen zij dit, nadat het aan de pedagogisch medewerker kenbaar is 

gemaakt, tussendoor doen. Er wordt alleen een luier verschoond als een kind ontlasting heeft. De 

luiers en toebehoren zijn aanwezig en hoeven niet door de ouder meegenomen te worden. 

Vanzelfsprekend wordt er in overleg met de ouder ondersteuning geboden in het proces naar zindelijk 

worden. 

Op alle dagopvanglocaties van Shezaf wordt actief aan VVE gedaan, dit geldt ook zeker voor de 

peuteropvang. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en betekent dat we op een structurele 

manier aandacht besteden aan de ontwikkeling van jonge kinderen. Door middel van het VVE-

programma ‘Uk & Puk’ worden activiteiten aangeboden, die passen bij het ontwikkelingsniveau van de 

kinderen. Spelenderwijs leren is hierbij ons motto. 

Er worden activiteiten aangeboden die ontzettend leuk zijn voor de kinderen, maar ook leerzaam. De 

pedagogisch medewerkers zijn bewust bezig met het stimuleren van de ontwikkeling tijdens de 

activiteit, maar ook buiten de activiteiten om. Zo staan er iedere week woorden centraal die worden 

aangeboden aan de kinderen. Het leren van begrippen, zoals hoog/laag, groot/klein, licht/donker, is 

iets waar de pedagogisch medewerkers dagelijks mee bezig zijn. Het aanleren van begrippen wordt 

gedaan door voordoen en laten ervaren. 

Op de groep zijn er in de groepsindeling diverse speelhoeken gecreëerd. In deze speelhoeken kunnen 

de kinderen vrij spelen en kan er gericht ontwikkelingsmateriaal aangeboden worden. Daarnaast is er 

een thematafel met materialen die aansluiten bij het actuele thema. Met dat materiaal kunnen de 

kinderen spelen, wat hen helpt bij het verwerken van de aangeboden ‘leerstof’.  



Samen Groeien 

In onze dagelijkse activiteiten komt ook het Christelijke karakter naar voren. Dit wordt gedaan door, 

naast het reguliere, tevens Christelijke verhalen te lezen en liedjes te zingen. Aan elk Puk-thema zitten 

een aantal Bijbelverhalen gekoppeld, welke aansluiten bij het betreffende thema. 

 

Aandachtsgebieden 

Op de peuteropvang worden kinderen voorbereid op de basisschool. Hierbij staan naast de sociale 

vaardigheden ook motorische vaardigheden en de zelfredzaamheid van een kind centraal. 

Een kind maakt op de peuterleeftijd een enorme ontwikkeling door. Het kind leert om samen te 

spelen en rekening te houden met de ander. Daarnaast ontwikkelt het steeds meer een eigen wil. Ook 

leert het kind om steeds meer zelf te doen. Sommige kinderen hebben stimulans nodig om iets zelf te 

proberen. De pedagogisch medewerker helpt het kind steeds een stapje verder totdat een vaardigheid 

wordt beheerst. Dit is bijvoorbeeld van toepassing bij het leren om zelfstandig de jas aan te doen. Een 

vaardigheid die straks op de basisschool goed van pas komt! 

Ook is er aandacht voor motorische vaardigheden waar een kind op de basisschool bij gebaat is om 

deze al onder de knie te hebben. Hierbij wordt gedacht aan het leren knippen, op de juiste manier 

plakken en het vasthouden van een potlood. 
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Wanneer een kind op de peuteropvang gaat starten maakt de pedagogisch medewerker een afspraak 

voor een kort intakegesprek. In dit gesprek worden eventuele bijzonderheden van het kind besproken. 

Het intakegesprek vindt aansluitend aan de openingstijden van de peuteropvang plaats.   

Omdat de Peuteropvang maar om een ochtend gaat is het veelal niet nodig voor kinderen om een 

keer te komen wennen. Uiteraard kunnen ouders naar de Peuteropvang bellen als ze willen weten hoe 

het met hun kind gaat, zeker de eerste keer kan dat fijn zijn. 

Het kan zijn dat er tijdens de peuteropvang activiteiten buiten het 

pand worden gedaan. Deze activiteiten zijn doelgericht, passend bij 

het thema of onderwerpen die bij de kinderen spelen.  

In het ‘Protocol buitenspelen en uitstapjes’ is omschreven hoe op de 

dagopvang en peuteropvang de uitstapjes op een veilige manier 

worden georganiseerd.  

Op het ‘Toestemmingsformulier Peuteropvang’ wordt aan de ouder 

gevraagd of deze toestemming geeft om het kind mee te laten gaan 

met eventuele uitstapjes.  

 

 

Op Shezaf maken we regelmatig leuke momenten mee die we willen vastleggen. Op de peuteropvang 

is voor het maken van foto’s een fototoestel aanwezig. Deze foto’s worden regelmatig op een 

beveiligde website geplaatst. Hier kunnen ouders van de betreffende groep door middel van een 

wachtwoord toegang tot krijgen om deze leuke momenten met ons te delen. Op het 

‘Toestemmingsformulier peuteropvang’ kan een ouder toestemming verlenen voor het intern gebruik 

van foto’s waar zijn kind op staat. 

De pedagogisch medewerkers zullen geen gegevens van een ouder of kind aan derden verstrekken.  

 

 

 

 

  


