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Omvang van de peuterspelen groep 
Er kunnen maximaal 16 kinderen per dagdeel worden opgevangen. 

 

De samenstelling van de groepen 

Naam van de groep Maximaal aantal kinderen 

op de groep 

Leeftijdsindeling op de groep Aantal vaste 

medewerkers op de 

groep per dagdeel 

Peuterspelen 
 

 8 of 16 kinderen Horizontaal,  

kinderen van 2 – 4 jaar 

t/m 8 kinderen: 1 

pedagogisch 

medewerker 

vanaf 9 kinderen: 2 

pedagogisch 

medewerkers 

 

Kinderen komen 8 uur per week, verdeeld over 2 dagdelen. Kinderen met een VVE indicatie komen 16 uur 

per week, verdeeld over 4 dagdelen. Peuterspelen De Oceaan is geopend op maandag, dinsdag, woensdag, 

donderdag en vrijdagochtend. 

 
VVE 
Peuterplein methode / VVE 

Wij werken op Peuterspelen de Oceaan met de Peuterpleinmethode, dit is een VVE programma. Peuterplein 

is de voorloper van de methode, die ook gehanteerd wordt in de groepen 1-2 van ICBS de Oceaan. 

 

Peuterplein stimuleert alle ontwikkelingsgebieden die voor peuters belangrijk zijn: taal, voorbereidend 

rekenen, bewegen, fijne motoriek, muziek en sociaal-emotionele ontwikkeling 

 

Met Peuterplein stimuleert alle ontwikkelingsgebieden die voor peuters belangrijk zijn: taal, voorbereidend 

rekenen, bewegen, fijne motoriek, muziek en sociaal-emotionele ontwikkeling 

 

Taal 

Peuterplein stimuleert de taalontwikkeling en woordenschat van peuters. Woordenschat komt in alle 

activiteiten voor op 3 niveaus: startwoorden voor peuters met een taalachterstand, basiswoorden voor alle 

kinderen en uitbreidingswoorden voor snel lerende peuters. 

Op Peuterspelen is een gevarieerd aanbod van boeken aanwezig. De kinderen doen o.a. ervaring op met 

boeken door het regelmatig voor lezen individueel of in een groep met veel geduld luisteren wij naar de 

kinderen en verwachten wij van hun om naar hun leeftijdsgenootjes te luisteren. De pedagogisch 

medewerkers bieden liedjes, rijmpjes en versjes aan, welke vaak herhaald worden. 

 

Muziek 

In Peuterplein betekent muziek vooral heel veel plezier! Maar de muziekactiviteiten leren de kinderen ook om 

melodie en ritme te herkennen. En natuurlijk leren ze meezingen met de liedjes of een eigen liedje te zingen. 

 

Voorbereidend rekenen 

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,  
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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. 

 

Bewegen 

De groepsruimte van Peuterspelen biedt veel ruimte voor bewegingsspelletjes en expressie. De pedagogisch 

medewerkers zorgen voor een balans tussen inspanning (stil zitten) en bewegen. Bij voorkeur gaan wij tijdens 

elk dagdeel buiten spelen op ons eigen terrein. 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 er liggen scharen om te leren knippen. Wij letten uiteraard op de wijze hoe een 

kind bv. een pen vasthoud, maar laten aan het kind over welke hand de voorkeurshand wordt. 

 

Fijne motoriek 

Peuterplein besteedt gerichte aandacht aan de fijne motoriek. Elk thema heeft een fijn motorische activiteit. 

Het verkennen van materialen staat centraal. Daarnaast doen de kinderen een knutselactiviteit. Ze maken 

steeds een werkje dat bij het thema past. 

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Door alle thema’s en activiteiten heen werkt Peuterplein aan 4 sociaal-emotionele gebieden: zelfkennis, 

zelfvertrouwen, rekening houden met anderen en samen spelen en werken. De doelen op dit gebied komen in 

alle activiteiten aan bod. 

 

Thema’s 

Peuterplein is opgebouwd uit 8 aansprekende thema’s met lesstof voor 3 tot 4 weken. Een thema met 16 

activiteiten die afwisselend 5 tot 30 minuten duren. De thema’s van Peuterplein: lente, zomer, herfst, winter, 

water, je lichaam, familie, huisdieren 

 

Observeren 
Peuterspelen de Oceaan hanteert KIJK als kind volgsysteem waarmee kinderen gevolgd worden in hun 

ontwikkeling. Hierin registreren wij de observaties m.b.t de verschillende ontwikkelingslijnen. Beide methoden 

worden gebruikt om de kinderen te volgen in hun ontwikkeling. Door te observeren krijgen de pedagogisch 

medewerkers veel informatie over de ontwikkeling van de kinderen. Tijdens het brengen en halen bespreekt 

de pedagogisch medewerker met de ouder het welbevinden van het kind. 1 keer per jaar worden de 

observaties besproken tijdens een vooraf ingepland oudergesprek. Ouders tekenen zich in voor dit 

oudergesprek of geven 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 het kind en de ouders over de afstemming van de ontwikkeling en welbevinden van het 

kind. De mentor verzamelt informatie over het welbevinden en de ontwikkeling van het kind bij de andere 

pedagogisch medewerkers. De mentor is niet de enige verantwoordelijke voor de observaties bij de kinderen 

waarvan zij mentor is. De collega’s maken hier onderling afspraken over. De mentor is bij voorkeur degene 

die het oudergesprek voert. Zij co-ordineert wanneer het welbevinden van het kind bijzonderheden laat zien. 

In de praktijk betekent dit dat zij afspraken maakt met collega’s over extra zorg en eerste aanspreekpunt 
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voor ouders is. Collega’s houden de mentor op de hoogte van opvallende zaken rond het 

mentor kind en/of vragen van ouders. Ouders worden mondeling geïnformeerd tijdens de intake en op de 

groepen hangt een overzicht van de mentor en namen van kinderen. Bij wijzigingen van het mentorschap 

wordt de ouder door de locatiemanager of de senior pedagogisch medewerker van de locatie geïnformeerd 

via de mail. 

 

Peuteroverdracht/ doorgaande lijn met school 
We werken, volgens het pedagogisch beleid van TintelTuin, nauw samen met het onderwijs. We hebben 

afspraken gemaakt over: 

- de inrichting van de groep. 

– de doorgaande lijn in de leeromgeving. 

– de doorgaande lijn in het dagschema. 

– een warme overdracht. 

Er is sprake van een warme overdracht van de kinderen die doorstromen naar basisschool de Oceaan. Dat 

houdt in dat de ontwikkelingsgegevens van het kind in een persoonlijk overleg met de leerkracht van de 

school wordt overgedragen. Hiervoor maken wij, zowel de school als de peuterspeelzaal, gebruik van het 

digitale kind volg instrument KIJK waarin wij de ontwikkeling van het kind bijhouden en volgen. 

 
Dagindeling 
Op Peuterspelen De Oceaan werken we met een vast dagschema. Dit schema hangt op de groep in de vorm 

van plaatjes (pictogrammen). Het idee hierachter is dat het de kinderen houvast geeft. Door de vaste 

volgorde van activiteiten krijgen de kinderen een gevoel van controle over de gebeurtenissen en voelen zij 

zich vrij om keuzes te maken en zelf aan de slag te gaan. 

 

Maandag t/m vrijdag van 08.15 uur tot 12.15 uur 

Kinderen worden gebracht tussen  08:15 en 08:30 

Goedemorgen kring    08:30 tot 08:40 

Thematisch spelen en werken   08:40 tot 09:30 

Opruimen     09:30 tot 09:40 

Thema kring oudste kinderen   09:40 tot 10:00 

Spelletje jongste kinderen   09:40 tot 10:00 

Eten en drinken    10:00 tot 10:15 

Verschonen en plassen    10:15 tot 10:30 

Buiten spelen     10:30 tot 11:00 

Thema kring jongste kinderen   11:00 tot 11:20 

Spelletje oudste kinderen   11:00 tot 11:20 

Knutselen/voorlezen/ vrij spelen   11:20 tot 11:55 

Opruimen     11:55 tot 12:00 

Kinderen worden opgehaald tussen  12:00 en 12:15 

 

Pedagogisch medewerkers en aanvullend personeel 
Een kwartier voor tijd starten de pedagogisch medewerkers samen met een eventuele stagiaire. Zijn de 

pedagogisch medewerkers door omstandigheden afwezig, dan zorgt de locatiemanager van peuterspelen voor 

vervanging van deze medewerkers. 
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- Op peuterspelen werkt een team van vaste pedagogisch medewerkers volgens een vast 

rooster op de groepen.  

- Peuterspelen werkt ook regelmatig met stagiaires en/of vrijwilligers. 

- De 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. 

- Tenslotte is er een locatiemanager werkzaam. Zij geeft leiding aan de medewerkers en is verantwoordelijk 

voor het realiseren van de gestelde doelstelling van TintelTuin en de dagelijkse aansturing van de locatie. 

 

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 inval 

medewerker in te plannen. Hiermee borgen 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 
Binnenruimte en aanbod spelmateriaal en activiteiten 

We maken gebruik van de groepsruimte maar kunnen ook gebruik maken van de ruimtes van het 

kinderdagverblijf. We bieden activiteiten aan in samenwerking met onderwijs en opvang. Gezamenlijk vieren 

wij feesten zoals; sinterklaas, Kerst, Pasen etc. We hebben verschillende materialen zoals veel boekjes, 

muziekmateriaal, grof en fijn motorisch materiaal en knutselmateriaal. 

 

Buitenruimte en aanbod spelmateriaal en activiteiten 

We maken gebruik van het omheinde, buitenterrein van de peuterspeelzaal. 
 

Pedagogisch beleid 
Peuterspelen De Oceaan handelt volgens het pedagogisch beleid van TintelTuin. Het pedagogisch beleid van 

TintelTuin is in te zien op de locatie, en beschikbaar op de website www.peutertuin.nu. In het pedagogische 

beleid worden de vier pedagogische doelen met concrete voorbeelden beschreven, het betreft de doelen: 

emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie, overdracht van normen en waarden. 

 
Overige afspraken, specifiek voor deze locatie 
Medezeggenschap ouders 
Op deze locatie is er nog geen oudercommissie, ondanks de inspanning die wij verrichten om deze samen 

te stellen. In de tussentijd doen wij op deze locatie aan ouderraadpleging. 

 
Voeding 
Om alle voedingsstoffen binnen te krijgen die nodig zijn voor groei, energie en weerstand hebben kinderen 

gezonde en volwaardige voeding nodig. Op de peuterspeelzaal wordt in de ochtend fruit gegeten en kunnen 

de kinderen kiezen uit thee of water.   


