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Omvang van de peuterspelen groepen 

Er kunnen maximaal 15 kinderen per dagdeel worden opgevangen.  

De samenstelling van de groepen 

Naam van 

de groep 

Maximaal aantal 

kinderen op de groep 

Horizontale/ verticale/ 

flexibele groep 

Leeftijdsindeling op 

de groep 

Aantal vaste medewerkers op 

de groep per dagdeel 

Groep 1 15 kinderen per dag 

deel 

 Horizontaal 2 (2,.5) - 4 jaar 2 

Groep 2 15 kinderen per dag 

deel 

Horizontaal 2 (2,5) – 4 jaar 2 

 
Openingstijden 

Ochtend groep: 8.00-12.00 uur 

Middag groep: 12.30-16.30 uur 

 
De combinaties van dagdelen:  
Groep 1: maandag ochtend; dinsdag middag; donderdag ochtend; vrijdag middag  

Groep 2: maandag middag; dinsdag ochtend; donderdag middag; vrijdag ochtend.  

Voor reguliere kinderen wordt naar een passend aanbod gezocht binnen de twee genoemde groepen.  

 

Piramide methode / VVE 
Wij werken op Peuterspelen De Waterlelie met de Piramide methode, dit is een VVE programma. Piramide 

stimuleert kinderen in hun ontwikkeling door een combinatie van spelen, werken en leren. Kinderen die extra 

steun nodig hebben, krijgen speciale aandacht in de vorm van tutoring, taalstimulering en spel. Ouders 

worden betrokken bij het programma omdat zij gestimuleerd worden door onder andere thuis met hun kind 

activiteiten te doen die aansluiten bij wat het kind tijdens het Peuterspelen heeft gedaan. 
–- Het taalaanbod word afgestemd op het niveau van het kind. 

– Er wordt gewerkt met diverse projecten die aansluiten bij de belevingswereld van het kind 

– De activiteiten die worden georganiseerd sluiten aan bij de leeromgeving van het kind 

– Om de taal extra te stimuleren wordt er zo veel mogelijk met de kinderen gecommuniceerd 

– Er wordt interactief voorgelezen zodat kinderen sneller de taal leren begrijpen 

– De taalontwikkeling van het kind wordt in de gaten gehouden door het Peutervolgsysteem 

– De tutor begeleidt kinderen bij achterstanden in de ontwikkeling 

– De ouders worden geïnformeerd per thema en betrokken bij diverse taalactiviteiten 

– De ouders worden geïnformeerd per thema door middel van de VVE thuis bijeenkomsten en tevens 

betrokken bij diverse taalactiviteiten 

 

VVE Thuis 
VVE Thuis wordt aangeboden aan de ouders van de driejarige peuters die het VVE-programma volgen. Doel 

van VVE Thuis is dat ouders thuis activiteiten met hun peuters gaan doen. Deze activiteiten sluiten aan bij de 
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thema's van Piramide. Wanneer de peuters tijdens het Peuterspelen bijvoorbeeld activiteiten doen rond herfst 

kunst, of verkeer gaan de ouders met hun kind thuis ook activiteiten doen rond dit thema. Doel van VVE Thuis 

is de onderwijskansen van deze kinderen te vergroten door: 

– het bevorderen van hun taal en sociaal-emotionele ontwikkeling, met accent op het vergroten van de 

woordenschat 

– het bevorderen van een ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat. 

 

3. Observeren 
Peuterspelen De Waterlelie hanteert het instrument Welbevinden waarmee kinderen gevolgd worden in hun 

ontwikkeling. Dit instrument wordt 3 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. 

 
Tutor 
Een tutor is een pedagogisch medewerker die met kinderen die dat nodig hebben individueel of 

in een klein groepje een activiteit doet, voorbereidend op de piramideactiviteiten die in de groep 

gaan komen. De tutor kan hiernaast een rol hebben in het observeren van de ontwikkeling en het 

welbevinden van een kind. 

 

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

afspraken gemaakt over: 

▪ de VVE inhoud.                                                                                                                                   

▪ de zorg kinderen.                                                                                                            

▪ Gezamenlijke activiteiten.                                                                                                            

▪ een warme overdracht. 

Er is sprake van een warme overdracht van de kinderen die doorstromen naar basisschool. Dat houdt in dat 

de ontwikkelingsgegevens van het VVE kinderen in een persoonlijk overleg met de leerkracht van de school 

wordt overgedragen. De overdracht van reguliere kinderen gebeurt schriftelijk. 

Dagindeling  
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Ochtendgroep   

8:00 tot 8:30 uur: Inloop, vrij spel, handen wassen, opruimen.  

Tussen 8.30-11.30 uur:  

o namenkring, dagritmekaarten, exploreren  

o keuze hoek, knutselen, tutoring  

o opruimen  

o aan tafel eten en drinken  

o verschonen, toiletgang  

o buiten spelen of bewegen 

o handen wassen tweede tafel moment voor een cracker    

o terugkijkkring, thema liedjes of boek voorlezen/ na spelen  

11:30 tot 12:00 uur kinderen gaan naar huis  

12:00 tot 12:05 uur schoonmaak tafels, toiletten, vloer  

  

Middaggroep  

12:30 tot 13:00 uur: Inloop handen wassen (ouders spelen met hun kind.) opruimen  

Tussen 13.00-16.00uur:  

o namenkring, dagritmekaarten, exploreren  

o keuze hoek, knutselen, tutoring  

o opruimen  

o aan tafel eten en drinken  

o verschonen, toiletgang  

o buiten spelen of bewegen  

o handen wassen tweede tafel moment voor een cracker 

o terugkijkkring, thema liedjes of boek voorlezen/ na spelen  

16:00 tot 16:30 uur: kinderen gaan naar huis  

 

Pedagogisch medewerkers en aanvullend personeel  
Een kwartier voor tijd komen 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. 

 

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. 

 
Aanbod van materialen en activiteiten in specifieke ruimtes 

Binnenruimte en aanbod spelmateriaal en activiteiten 

Peuterspelen de Waterlelie bevindt zich in het noodgebouw tegenover Basisschool het Eiland. De groepsruimte  

is verdeeld in verschillende hoeken die regelmatig worden aangepast ten behoeve van een thema te denken 

valt aan: huishoek, denkhoek, taalhoek, kunsthoek. Er is een ruim aanbod van uitdagend spelmateriaal 

aanwezig. De peuters mogen zelf speelgoed pakken om mee te spelen. Bij het spelen en werken kunnen de 
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kinderen kiezen uit verschillende activiteiten om het thema te verkennen. 

 

Buitenruimte en aanbod spelmateriaal en activiteiten 

Peuterspelen de Waterlelie maakt gebruik van een omheind buitenterrein. De buitenruimte is vanuit de 

binnenruimte te bereiken. Op het buitenterrein bevindt zich een speelhuisje met een glijbaan en een zandbak. 
 
Pedagogisch beleid 
Peuterspelen De Waterlelie 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 een oudercommissie. 
 
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 wordt zowel in de ochtend- als in de 

middaggroep fruit gegeten en gedronken. Later op de dagdeel zowel ochtend als middag deel wordt er een 

tweede eet moment aangeboden, bestaande uit een cracker en water. Peutertuin zorgt voor beide eet 

momenten en maakt een gezonde keus in haar product aanbod. 
 


