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Omvang van de peuterspeelgroep 

Per peuterspelen groep kunnen maximaal 16 kinderen per dagdeel worden geplaatst. 

 
Groepssamenstelling 

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: 

Peuterspelen 1  

Ma, din, don ,vrij  

16 kinderen per 

dagdeel 

horizontaal 2-3,5 jaar *  2 

 

 

Peuterspelen 2 

Ma, din, don, vrij  

8 kinderen per dagdeel horizontaal 3,5 jaar – 4 jaar * 1 

 

Peuterplein methode / VVE 

Wij werken op Peuterspelen De Piramide 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 De Piramide.  

De groepen: 

Peuterspelen 1 zijn kinderen tussen 2 en ca. 3,5 * jaar die komen tussen 1 en 4 dagdelen op ma,din,don,vrij 

Peuterspelen 2 zijn kinderen vanaf ca. 3,5 * jaar die komen tussen 1 en 4 dagdelen op ma,din,don, vrij 

 

*3,5 jaar is geen harde voorwaarde, het kan ook zijn dat kinderen die net 3 jaar zijn geworden al toe zijn aan 

de volgende groep.  

 

Onze openingstijden zijn van 8.00 – 12.00 uur. 

 

Uitbreiding uren van 12 naar 16 per week 

Vanaf 1 augustus 2020 is er een nieuwe wet van kracht, die bepaalt dat onze peuters tussen de 2,5 en 4 jaar 

4 uur extra VVE aanbod per week moeten krijgen. De reden hiervoor is dat onderzoek uitwijst dat dit zorgt 

voor het inlopen van taalachterstanden. Omdat er een extra uur VVE per dagdeel is, is er meer tijd voor het 

uitvoeren van het programma en spel. Kinderen zonder VVE indicatie komen ook 4 uur per dagdeel: alle 

kinderen spelen met elkaar en leren van elkaar, alle kinderen kunnen op deze manier goed meedoen met het 

programma van de dag en zo voorkomen we ook dat kinderen op verschillende tijden opgehaald moeten 

worden en er onrust op de groepen komt.  

 

Peuterplein 

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

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

 

3+ groep 

Zodra kinderen ongeveer 3,5 jaar zijn, maken zij de overstap naar peuterspelen groep 2, dit doen we in 

overleg met de ouders. Wanneer de basisschoolperiode in zicht komt, betekent dit een hele nieuwe fase. 

Spannend voor de kinderen en ook voor de ouders. Met onze 3+ groep, gevestigd in dezelfde gang als de 
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onderbouw, willen wij kinderen én ouders zo goed mogelijk ondersteunen en voorbereiden op deze nieuwe 

periode. 

 

Er wordt met gericht ontwikkelingsmateriaal gewerkt waardoor de kinderen spelenderwijs oefenen met 

vaardigheden die ook op school van belang zijn. De pedagogisch medewerkers bieden activiteiten aan die nog 

beter bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van peuters van drie jaar en ouder passen. We gaan 

onder andere aan de slag met de fijne motoriek, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de taal- en 

rekenprikkels. Er worden activiteiten aangeboden die uitdagend, spannend en leerzaam zijn. Er wordt gewerkt 

aan de hand van thema’s die aanhaken bij de thema’s van de onderbouw.   

Op de 3+ groep zal onze pedagogisch medewerker het spelkarakter goed bewaken. Deze groep is klein, 

bestaan uit minimaal vijf en maximaal acht peuters. Door nauw samen te werken met de onderbouw 

leerkrachten van de Piramide, weten we wat daar speelt en wat er nodig en belangrijk is voor de stap 

naar groep 1.   

 

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. Bij elk aangeboden thema horen bepaalde 

boeken en wij doen mee met het project BoekStart. Elke maand komt een leesconsulente en leest een boek 

voor de kinderen met een vertelkastje voor. Voordat een thema start, worden de themaboekjes digitaal 

verspreid, zodat ouders thuis alvast aan de slag kunnen met hun kind. Alle hoeken van groep zijn aangegeven 

met  de beschrijving en een foto. Het gebruik van dagritmekaarten, logo’s en pictogrammen wijzen naar 

taalhandelingen. Regelmatig koppelen wij ook bewegingsactiviteiten aan taalactiviteiten. 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. 

Op onze peuterspelen locatie volgen de kinderen spelenderwijs een muziek programma ‘hallo muziek’ zij 

krijgen elk jaar 10 weken een muziekles van 45 minuten door een muziekdocent van ‘Hallo muziek’. 

De muziek docenten van deze stichting geven ook in het onderwijs muziekles van de groepen 1 t/m 8.  

Door onze peuters ook al vroeg kennis te laten maken met muziek zorgt ervoor dat ze de klanken en 

melodieën die aan bod komen al kennen als ze straks doorstromen naar  groep 1-2. 

Muziek brengt kinderen dichter bij hun creativiteit. Creativiteit was een basisvaardigheid in het verleden. 

Creativiteit is onmisbaar voor de toekomst. Muziek kan de  wereld veranderen, omdat het mensen kan 

veranderen. Muziek maakt slim en gelukkig. Muziek is in staat mensen te verbinden. Het geeft betekenis aan 

een behoefte diep in ons hart. Wij willen dat ieder kind dit langdurig kan ervaren. 

 

Voorbereidend rekenen 

Het hele dagdeel door wordt er geteld met de kinderen. Wanneer de kinderen naar buiten gaan, maken de 

kinderen een rij en het aantal kinderen wordt geteld. 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 balen worden 

spelletjes georganiseerd. Voor de fijne motoriek bieden wij bv. rijgspelletjes en puzzels aan. Er wordt in ons 

atelier 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. 

Er zijn activiteiten met springen, rennen en spelen met een bal. Ook bewegen de peuters op muziek met de 

vrolijke liedjes van Dirk Scheele. 

 

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 

 

Doorlopende leerlijn met het onderwijs 
Peuterplein heeft een optimale doorlopende leerlijn naar de methode kleuterplein waar ze in de groepen 

1-2 mee werken, een voorbeeld daarvan is Raai de kraai, Raai speelt bij ons altijd mee in alle activiteiten die 

wij ondernemen, maar ook bij de kleuters.  

 

Thema-ochtenden in het IKC (integraal kindcentrum) 

Voor alle ouders wordt  4 keer per jaar een thema ochtend georganiseerd. Op deze ochtenden wordt door de 

pedagogisch medewerkers en/of speciaal daarvoor uitgenodigde mensen allerlei informatie gegeven. Dat kan  

bijvoorbeeld over opvoedingsvragen gaan, maar ook over de ontwikkeling van uw kind, kortom; alles wat 

iedereen in de praktijk van elke dag met zijn/haar kind zal herkennen komt aan bod. Denk hierbij aan ‘Kind’ 

en TV’, ‘Taalontwikkeling’, ‘Voorlezen’, ‘Peuters, lief maar lastig’, ‘Drukke kinderen’, ‘Straffen en Belonen’, etc. 
 

Peuteroverdracht/ doorgaande lijn in ons IKC 

We werken nauw samen met het onderwijs in ons integraal kind centrum. 

We hebben afspraken gemaakt over: 

 



Pedagogische werkwijze 

Peuterspelen De Piramide, november 2020 

Locatiemanager: Karina Knaap  

 

• de inrichting van de groep. 

• de doorgaande lijn in de leeromgeving. Wij gebruiken methode Peuterplein, onderwijs Kleuterplein. 

• de doorgaande lijn in het dagschema, muziek aanbod 

• een eenduidige intake procedure met 1 start/eind gesprek, waar ouder, pedagogisch medewerker en 

leerkracht bij aanwezig zijn. 

• de doorstroom van Peuterspelen kinderen naar school 

• informatieoverdracht met toestemming van ouders. 

• De ontwikkelingsgegevens van het kind worden bij het doorstromen naar startgroep/groep 1 van de 

basisschool overgedragen aan de betreffende leerkracht. Er is sprake van een warme overdracht. Voor 

de ontwikkeling van uw kind is de doorgaande leerlijn van groot belang.  

• een gezamenlijke doorgaande leerlijn met een aansluitende kind registratie. ( KIJK) 

 

In ontwikkeling is: 

• een gezamenlijk pedagogisch beleid 

• een gezamenlijk veiligheid protocol 

• een gezamenlijk speel en pest beleid 

 
Observeren 

Peuterspelen De Piramide hanteert KIJK als kindvolgsysteem waarmee kinderen gevolgd worden in hun 

ontwikkeling. Dit instrument wordt 3 keer uitgevoerd in de leeftijd tussen de 2,5 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. U hoort bij het intake gesprek wie de mentor van uw 

kind is.  

 
De dagindeling Ochtendgroep 1 & 2  
08.00 – 08.15 uur   Inloop van een kwartier met handen wassen  

08.15 – 08.30 uur    Kwartier i.v.m. ouder-kindcontact / vrij spel   

08.30 – 09.00 uur  Kring/ begroeten/ dagritme kaarten   

09.00 – 09.30 uur  Spelen en werken / activiteit / thema gericht / beweegactiviteit / verjaardag  

09.30 – 09.40 uur  Opruimen   

09.40 – 09.55 uur  Handen wassen / fruit eten en water drinken  

09.55 – 10.15 uur   Vrij spel / stimuleren toiletgebruik / luiers verschonen / handen wassen  

10.15 – 10.25 uur  Opruimen   
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10.25 – 10.40 uur  Kring / groeps activiteit / thema gericht   

10.40 – 10.50 uur  Handen wassen en cracker eten  

10.50 – 11.05 uur  Jas aantrekken   

11.05 – 11.35 uur  Buiten spelen / bewegen of spelactiviteit   

11.35 – 11.50 uur  Naar binnen / jas uittrekken / handen wassen  

11.50 – 11.55 uur  Kring / afsluiten ochtend  

11.55 – 12.00 uur  Kinderen opgehaald 

 

Pedagogisch medewerkers en aanvullend personeel 

Een kwartier voor tijd komen de pedagogisch medewerkers, soms samen met een stagiaire. 

Zijn de pedagogisch medewerkers door omstandigheden afwezig dan zorgt de locatiemanager van 

peuterspelen voor vervanging van deze medewerker. 

 

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. 

 

De achterwachtregeling van deze locatie 

Peuterspelen locatie De Piramide bevindt zich in een ruimte van IKC De Piramide.  Er zijn dagelijks twee 

pedagogisch medewerkers aanwezig. Tijdens de openingstijden van het peuterspelen zijn de leerkrachten van 

de school aanwezig in het IKC. Onze conciërge is de achterwacht voor de peuterspeellocatie bij calamiteiten 

of KDV de Koppoter, 500 meter verderop. In noodgevallen wordt er ook contact opgenomen met de 

locatiemanager van peuterspelen of medewerkers van het IKC. 

 

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 continuiteit 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 zijn gehuisvest in het IKC. Onze  ruimtes delen wij met de VSO/BSO van TintelTuin. Sommige dingen zijn 

voor gezamenlijk gebruik, zoals het meubilair, de toiletten, het keukenblok en de huishoek. Spullen die alleen 

voor het peuterspelen bestemd zijn, zitten in afsluitbare kasten. 

De materialen die wij de kinderen aanbieden zijn o.a.: constructiemateriaal, thematafel, huishoek( afhankelijk 

van het thema kan dit bijvoorbeeld ook een ziekenhuis, pietenhuis, restaurant e.d. zijn), creatief materiaal,  

ontdekmateriaal, leeshoek, schrijfmogelijkheden. 

 

Buitenruimte en aanbod spelmateriaal en activiteiten 
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We maken gebruik van een omheind buitenterrein. Tijdens de peuterspeeltijd hebben wij dit buitenterrein 

voor alleengebruik voor peuterspeelgroep 1. Op het buitenterrein staat een zandbak en een speelhuisje met 

glijbaan. Wij delen een schuur met de BSO. In deze schuur staan o.a. loopscooters, fietsen, step, kruiwagen, 

ballen, grote blokken, stoepkrijt e.d. 

 

Voor peuterspeelgroep 2 delen wij het buitenterrein met het onderwijs. Wij spelen buiten met 1 kleutergroep 

en gebruiken de materialen en speeltoestellen gezamenlijk.  

 

De 3+ groep speelt buiten met een van de kleutergroepen op het onlangs vernieuwde grote speelplein.  

Dit speelplein is opgebouwd met natuurlijke materialen, er is een nest schommel, zandbak, waterpomp, 

klimparcours, sportveld, zit arena. Met zonnig weer, zorgen de grote schaduwdoeken voor voldoende 

schaduw. Ook zijn er fietsen, karren, scheppen, emmers, kruiwagens e.d. in de schuur die we ook gebruiken. 

 

Gym 

Afhankelijk van het verloop van het dagdeel of bij slecht weer kunnen we, bij beschikbaarheid, gebruik maken 

van de speelzaal in ons kindcentrum 

 
Pedagogisch beleid 

Peuterspelen De Piramide 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  
 

Voeding  

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

gezonde en volwaardige voeding nodig. Op de peuterspeelgroepen wordt zowel in de ochtend- als in de 

middaggroep iets gegeten en gedronken. De kinderen nemen dagelijks fruit mee naar de peuterspelengroep. 

Het drinken bestaat uit water.  

 

Medezeggenschap ouders 

De Oudercommissie is samengesteld uit ouders van kinderen van verschillende dagdelen. Zij komen een 

aantal keer per jaar bij elkaar om diverse onderwerpen te bespreken, zoals het organiseren van diverse 

feesten en activiteiten op de peuterspelenlocatie. Een aantal keer per jaar komt de locatiemanager de  

bijeenkomst bijwonen om o.a. het beleid  toe te lichten. Via de Nieuwsbrief houden we u op de hoogte van 

hetgeen door de Oudercommissie besproken is. Wilt u zich bij de Oudercommissie aansluiten of heeft u 

vragen/suggesties, dan kunt u terecht bij één van de pedagogisch medewerkers. 
 

Informatie PS De Piramide 

Wij houden u via ons informatiebord, app Parro, per mail of nieuwsbrief op de hoogte van belangrijke zaken 

die zich afspelen op het  peuterspelen. Zo ontvangt u ook de themaboekjes, uitnodigingen voor 

bijeenkomsten, uitleg thuisopdrachten, e.d.  
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Wij verspreiden als IKC maandelijks een nieuwsbrief . Hierin vindt u belangrijke informatie over ons IKC.  
 

Film van PS De Piramide 

https://www.de-piramide.nl/impressies/films/  

https://www.de-piramide.nl/impressies/films/

