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Omvang van de Peuterspelengroep   

Er kunnen maximaal 16 kinderen per dagdeel worden opgevangen.  

  

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

week, verdeel over 4 dagdelen. Kinderen met een VVE indicatie en kinderen waarvan de ouders gebruik maken van 

de gemeentelijke ouderbijdrage, starten met 2,5 jaar.   

De samenstelling van de groepen  

Naam van de 

groep Swaentje 

Maximaal aantal 

kinderen op de groep  

Horizontale/ 

verticale/ flexibele 

groep  

Leeftijdsindeling 

op de groep  

Aantal vaste 

medewerkers op de  

groep per dagdeel  

  

Peuterspelen  

Ma-di-wo-do   

  

16 kinderen per dagdeel  

  

  

Horizontaal  

  

2-4 jaar  

  

2  

  

Peuterspelen wordt 40 weken per jaar aangeboden, en is gesloten in de 11 reguliere schoolvakanties plus 1 extra 

week.  

Kerntaken en functies van vrijwilligers   

Vrijwilligers worden in de meeste gevallen ingezet bij ondersteunende werkzaamheden binnen de 

kindercentra. Het kan daarbij gaan om:  

• Het opnemen van de telefoon, het doorverwijzen van klanten;  

• Het ontvangen van klanten;  

• Ondersteuning van de huishoudelijk medewerker;  

• Achterwacht op de groep, op kleine locaties is het soms nodig dat er een tweede volwassene                                

aanwezig is, dit hoeft geen gediplomeerde kracht te zijn;  

• Het assisteren/ondersteunen van de pedagogisch medewerker bij activiteiten met kinderen, bijvoorbeeld 

voorlezen.  

 

VVE  
VVE Peuterplein methode / VVE  

Wij werken op Peuterspelen ’t Swaentje met de Peuterpleinmethode, dit is een VVE programma.  

 

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 
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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, 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. Daar leren kinderen fietsen, het spelen met een bal en worden spelletje s 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 vasthoudt, 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 omvat 16 

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

water, jouw lichaam, familie en huisdieren.   

 

Ouderbetrokkenheid  
Ouders spelen een belangrijke rol bij Peuterspelen ’t Swaentje. Ouderbetrokkenheid levert een grote bijdrage aan 

de ontwikkeling en het leersucces van de peuters. Als Peuterspelenlocatie heb je invloed op de mate waarin 

ouders betrokken zijn en zich betrokken voelen bij de ontwikkeling en educatie van hun kind.  

Met alleen ouders te vragen te helpen bij de luizencontrole, mee te gaan met een uitstapje of iets lekkers te 

maken voor het kerstontbijt, bereiken we namelijk nog geen ouderbetrokkenheid. Uitdelen van tassen met 

‘thuisopdrachten’ zonder enkele toelichting werkt ook niet. Ouderbetrokkenheid gaat verder dan alleen het 

bevorderen van ouderparticipatie. De pedagogisch medewerkers zijn zich bewust van hun rol in het vergroten van 

ouderbetrokkenheid.  
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Intake gesprekken  

Al tijdens het intakegesprek bespreken de pedagogisch medewerkers ouderbetrokkenheid met de ouders van de 

peuter. Hoe kunnen we het beste informatie uitwisselen met elkaar? Op welke manier kunnen we samenwerken 

met elkaar? Het doel van het gesprek is dat ouders zich gedeeld verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling 

van hun peuter, ook op Peuterspelen.  We leggen uit hoe belangrijk is het is dat ouders thuis met hun peuter 

praten over Peuterspelen, over het thema, over Raai de Kraai. Hoe belangrijk het is dat ouders thuis de liedjes 

met hun kind zingen en de boekjes voorlezen. Maar ook het belang dat ouders de pedagogisch medewerkers 

informeren over thuis, over het gezin, de familie, nieuwe stappen in de ontwikkeling van het kind. Het is geen 

eenrichtingsverkeer: we doen het samen.    

 

Spel-inloop 

Bij de spel-inloop worden diverse activiteiten klaargezet waar ouders met hun kind aan kunnen deelnemen. Dit 

kan zijn een boekje voorlezen, samen knippen of schilderen, samen bouwen of klimmen en klauteren met het 

kind.  

 

Ouderbrief 

Elk thema bevat een brief voor de ouders waarin het thema wordt toegelicht, welke activiteiten we op 

Peuterspelen gaan doen en welke activiteiten ouders thuis aan het thema kunnen doen. De ouderbrief wordt 

verzonden via de ouderapp, maar kan ook uitgeprint meegegeven worden aan de ouders. Indien gewenst kunnen 

we de ouderbrief (laten) vertalen voor ouders die de Nederlandse taal nog niet geheel machtig zijn. De 

pedagogisch medewerkers gaan hierover het gesprek aan met alle ouders.  

 

Startbijeenkomst  

Aan het begin van elk thema organiseren we voor ouders een startbijeenkomst. We lichten het thema toe, leggen 

de thuisactiviteiten, de boekjes, en de materialen uit en laten de liedjes horen aan de ouders. We vragen ouders 

hun eigen input te geven voor het thema en mee te denken over de thuisactiviteiten.  

 

Raai de Kraai komt logeren  

Raai de Kraai speelt een belangrijke rol op Peuterspelen. Daarom komt Raai ook logeren bij de peuters. Bij de 

logeerpartij krijgen de ouders een dagboekje mee waarin zij de avonturen kunnen opschrijven en waar de peuter 

in mag tekenen. Alles wat Raai heeft beleeft bij de peuter thuis vertellen de ouder en peuter samen aan de 

groep. 

 

Covid 19 

De uitvoering van het ouderbetrokkenheidsprogramma met Covid 19 vereist flexibiliteit en omdenken. Van de 

pedagogisch medewerkers en van de ouders. Een spel-inloop en startbijeenkomst is niet mogelijk als er geen 

ouders in de scholen mogen komen. We bespreken continu met elkaar wat wél mogelijk is. Online 

intakegesprekken, telefonisch via Whatsapp bellen of in de zomer buiten op het plein. We maken filmpjes die we 

de ouders kunnen laten zien op hun telefoon of in de ouderapp. We monitoren welke ouders de filmpjes hebben 

gezien en gaan het gesprek aan met de ouders die dit niet hebben gedaan. Uitleg van de thuisactiviteiten 

proberen we nu toch online te doen en waar nodig met een tolk of een familielid die Nederlands spreekt.  

 

Observeren  
Peuterspelen ’t Swaentje hanteert Looqin als kind volgsysteem waarmee kinderen gevolgd worden in hun 

ontwikkeling. Hierin registreren wij de observaties m.b.t de verschillende ontwikkelingsdomeinen. In februari, Juni 

en oktober vinden de screenings welbevinden en betrokkenheid, en de screening ontwikkelingsdomeinen plaats. 
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Door te observeren krijgen de pedagogisch medewerkers veel informatie over de ontwikkeling van de kinderen en 

kan er worden bepaald of een peuter meer ondersteuning of bijvoorbeeld meer uitdaging nodig heeft. Tijdens het 

brengen en halen bespreekt de pedagogisch medewerker met de ouder het welbevinden van het kind. De 

observaties worden besproken tijdens een 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 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 intakegesprek wie de mentor van zijn/haar kind is.   

  

Peuteroverdracht/ doorgaande lijn met school   
We werken, volgens het pedagogisch beleid van PeuterTuin, 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.  

- De doorgaande lijn in thema’s waar mogelijk.  

- Een warme overdracht.  

Er is sprake van een warme overdracht van de kinderen die doorstromen naar basisschool De Komeet en 

basisschool De Hoeksteen. Dat houdt in dat de ontwikkelingsgegevens van het kind in een persoonlijk overleg 

met de leerkracht van de school wordt overgedragen. Pedagogisch medewerkers van Peuterspelen en de 

onderbouw coördinator van de basisschool bespreken gezamenlijk de mogelijkheden tot aansluiting op de 

schoolthema’s. Leerkrachten van de onderbouw draaien een ochtend mee met Peuterspelen en Pedagogisch 

medewerkers van Peuterspelen draaien een ochtend mee in de groepen 1 van de basisschool . 

 

Dagindeling Peuterspelen  
Op Peuterspelen ’t Swaentje werken we met een vast dagprogramma d.m.v. dagritme kaarten. Deze kaarten zijn 

bedrukt met plaatjes. Doordat de kinderen kunnen zien welke activiteiten er zijn per dagdeel 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 dagindeling 

08:30 - 08:45  Kinderen worden gebracht (spelinloop) 

08:45 - 08:55  Goedemorgen kring 

08:55 - 09:45 Thematisch spelen en werken  

09:45 - 09:55 Opruimen  

09:55 - 10:15 Thema kring oudste kinderen  

09:55 - 10:15  Spelletje jongste kinderen  

10:15 - 10:30 Eten en drinken  
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10:30 – 10:45  Verschonen en plassen  

10:45 – 11:15  Buiten spelen  

11:15 – 11:35  Thema kring jongste kinderen   

11:15 – 11:35 Spelletje oudste kinderen   

11:35 – 12:05 Knutselen/voorlezen/ vrij spel 

12:05 - 12:15 Opruimen 11:55 tot 12:00 

12:15 – 12:30 Kinderen worden opgehaald 

Pedagogisch medewerkers en aanvullend personeel  

  

Personeel  
Op maandag tot en met donderdag ochtend bestaat de groep uit maximaal 16 kinderen met twee pedagogisch 

medewerkers. Een kwartier voor tijd komt de eerste pedagogisch medewerker,  indien mogelijk samen met een 

stagiaire of vrijwilliger. Om 08.30 uur komt de tweede pedagogisch medewerker.  Zijn de pedagogisch 

medewerkers door omstandigheden afwezig, dan zorgt de locatiemanager van Peuterspelen voor vervanging van 

deze medewerkers  

  

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 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 in het ouderportaal. 

  

Pedagogisch beleidsmedewerker/ coach   
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.         

  

Aanbod van materialen en activiteiten in specifieke ruimtes  

  

Binnenruimte en aanbod spelmateriaal en activiteiten  
Peuterspelen ’t Swaentje maakt gebruik van een groepsruimte in basisschool De Komeet Braillestraat.     

De groepsruimte is verdeeld in verschillende hoeken: huishoek, bouwhoek, leeshoek thema hoek. Er is een ruim 

aanbod van uitdagend spelmateriaal aanwezig. De speelgoedbakken zijn op kind hoogte geplaatst zodat de 

kinderen zelfstandig het speelgoed kunnen pakken waarmee ze willen spelen. Bij het spelen en werken kunnen de 

kinderen kiezen uit verschillende activiteiten om het thema te verkennen. We bieden activiteiten aan in 

samenwerking met onderwijs en opvang. Gezamenlijk vieren wij feesten zoals; sinterklaas, kerst, Pasen, 

Suikerfeest etc. We hebben verschillende materialen zoals veel boekjes, muziekmateriaal grof en fijn materiaal en 

knutselmateriaal.  

  

Buitenruimte    
Peuterspelen heeft de buitenspeelruimte aansluitend aan de groepsruimte. De buitenspeelruimte is afgesloten door 

een hek. Er is ruimte voor vrij spel. Er zijn fietsjes, een kruiwagen, steppen en ballen aanwezig. Voor de zandbak is 
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er materiaal zoals bijvoorbeeld emmers, schepjes, zeefjes, harkjes en vormpjes aanwezig. Tijdens het buitenspelen 

worden er door de pedagogisch medewerkers regelmatig buitenactiviteiten aangeboden.   

  

Pedagogisch beleid  
Het Peuterspelen ’t Swaentje 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 pedagogische 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   

  

Medezeggenschap ouders  
Op Peuterspelen ’t Swaentje is nog geen oudercommissie. Alle ouders worden vanaf begin maart 2022 persoonlijk 

benaderd met de vraag of zij willen deelnemen aan de oudercommissie.  
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Voeding   
Om alle voedingsstoffen binnen te krijgen die nodig zijn voor groei, energie en weerstand hebben kinderen 

gezonde en volwaardige voeding nodig. Op de Peuterspelen groepen worden fruit en crackers gegeten water en 

gedronken. De kinderen nemen dagelijks fruit mee naar de peuterspelengroep. Het drinken bestaat uit water .  


