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Inleiding 
 

Dit pedagogisch beleidsplan is bedoeld om: 
a) Ouders en leidsters bekend te maken met verschillende regels en normen bij peuterspeelzaal 
Benjamin. 
b) Een vaste richtlijn te hebben voor het inwerken van nieuw personeel.  
c) Bij problemen of misverstanden terug te kunnen grijpen op vastgestelde en vastgelegde regels en 
normen. 
 
Peuterspeelzaal Benjamin valt onder verantwoordelijkheid van het Bestuur van de Stichting 
Peuterspeelzaal te Lunteren, welke gelieerd is aan de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van 
Scholen met de Bijbel te Lunteren.  

De grondslag en identiteit van deze Vereniging zijn vastgelegd in artikel 2 van de Statuten en luidt als 
volgt: De Bijbel en de erkende belijdenisgeschriften (Drie Formulieren van Enigheid) van de 
Gereformeerde Kerken van Nederland zijn de grondslag van de vereniging. 
 
Onder de verantwoordelijkheid van genoemd bestuur vallen drie scholen, te weten De Bron, De 
Wegwijzer en Nederwoud. 
De peuterspeelzaal is gevestigd in De Bron en De Wegwijzer. 
 
Er is een nauwe samenwerking tussen de leiding/ leidsters van de peuterspeelzaal en de directie/ 
onderbouwleerkrachten van de basisscholen. 
Peuters die doorstromen naar een van deze basisscholen kennen het gebouw en de omgeving en ook 
verschillende toekomstige klasgenootjes al. De overgang zal daardoor minder groot zijn. 
We bieden ook plaats aan kinderen die naar andere basisscholen in Lunteren gaan, bijv naar de 
Triangel (CNS), Sprong (Openbaar Onderwijs) of een reformatorische basisschool in de omgeving. 
 
Ouders hebben de mogelijkheid, indien zij de grondslag onderschrijven, lid te worden van de 
schoolvereniging. 

Vanuit de identiteit van de peuterspeelzaal sluiten we zoveel mogelijk aan bij de opvoeding die 
christelijke ouders aan hun kinderen geven. 
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Hoofdstuk 1    Pedagogische visie en hoofddoel 

 
De pedagogische visie van peuterspeelzaal Benjamin is onder te verdelen in: 
 
visie op het kind c.q. de peuter: 

We zien elk kind als een uniek schepsel van God, daarom zal het op zijn eigen manier en tempo 
ontwikkelen. Een kind dat op de psz. komt, is niet meer blanco maar draagt ervaringen met 
zich mee waardoor het gedeeltelijk is gevormd. 

b. visie op het werken met peuters: 
In principe heeft iedere peuter een drang om te ontdekken en te leren. De omgeving is daarbij 
een stimulerende factor en kan richting geven aan de ontwikkeling. 

Ons pedagogisch hoofddoel is als volgt: 

Spelen - leren - groeien 

Spelen is het plezier : Spelen is de basis voor kinderen. Door te spelen leren ze. Hierbij proberen wij 
zoveel mogelijk variatie aan te brengen in spel en materiaal. Plezier staat daarbij voorop! 

Leren is de ontwikkeling: Door kinderen een veilige en rijke speelleeromgeving te bieden, worden ze 
geprikkeld in hun nieuwsgierigheid. We dagen ze uit om te ontdekken en daardoor te leren. 

Groeien is de ontplooiing: We sluiten aan bij het spel van de peuters. Door ze hierbij te observeren 
worden kansen zichtbaar. Hierdoor groeien kinderen in hun ontwikkeling naar een evenwichtige, 
sociale en zelfstandige persoonlijkheid. 

We besteden aandacht aan de ontwikkeling op de volgende  terreinen: 

● Spel 
● Sociaal-emotionele ontwikkeling 
● Taalontwikkeling 
● Motorische en creatieve ontwikkeling 
● Rekenontwikkeling 

 
De vier pedagogische basisdoelen die worden nagestreefd zijn: 

1. Het waarborgen van emotionele veiligheid 
Dit is van primair belang. Er zijn vaste en invoelende leidsters, bekende leeftijdsgenoten en 
de omgeving is op een prettige manier ingericht. Er is een dagschema (dagritmekaarten) met 
dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde volgorde. Het biedt 
houvast voor kinderen en laat ruimte voor enige flexibiliteit voor onvoorziene situaties. 
Daarnaast is er een aangename sfeer in de groep. 

2. Het bieden van mogelijkheden voor peuters tot ontwikkeling van persoonlijke 
competentie. 
De leidsters  sluiten aan bij het ontwikkelingstempo en niveau van een kind en verwoorden 
het ontdekkingsproces van een kind. 
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3. Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie. 
De beroepskrachten ondersteunen peuters in hun onderlinge interactie, zij geven hen 
informatie en hulp om contact met groepsgenootjes te maken en te onderhouden. Zij 
benutten emotievolle momenten om kinderen te leren om emoties te delen, te verwoorden 
en te verwerken. 

4. Het overdragen van waarden en normen (socialisatie) 
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar en worden toegepast. De 
beroepskrachten geven steun bij het leren omgaan met elkaar. Kinderen reageren positief op 
andere kinderen. Er is belangstelling en nieuwsgierigheid naar wat andere kinderen doen en 
kunnen. Kinderen hebben plezier met elkaar. 

 
Een en ander is uitgewerkt in dit beleidsplan. De pm’ers worden gecoacht op de manier van werken. 
De pedagogische coach plant met iedereen jaarlijks gesprekken. 

     
 

De basisbegrippen zijn de vier hoekstenen van de Piramide. 
De eerste doelstelling van de Piramide-methode is het ondersteunen van: 
Het eigen initiatief. Het is ook de uiteindelijke doelstelling, want later moet het kind in staat zijn 
zelfstandig te functioneren. Dit is de eerste hoeksteen.  
Naast deze hoeksteen zijn er nog drie andere:  
Het initiatief van de leidster: als het kind veel initiatief neemt, kan de leidster terughoudend zijn. Is dit 
niet zo, dan is de ondersteuning van de leidster noodzakelijk. 
Nabijheid en afstand: deze hebben ook een sterke samenhang. Door de nabijheid van de leidster is het 
mogelijk afstand te nemen want als het kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen, kan het afstand 
nemen van het hier en nu en verder komen. 

We werken daarnaast met Leerlijnen, in samenwerking met onze basisscholen. De Leerlijnen zijn 
ondergebracht in ParnasSys en onze peuters worden bij de start ook daarin opgenomen.  

Leerlijnen werkt kindvolgend en vanuit observatie. We volgen hen daarin op de gebieden spe, sociaal 
emotioneel, rekenen, taal en motoriek. VE-kinderen worden ook nog op de oude manier ‘getoetst’, 
m.b.v. Cito. 

Thema’s worden voorbereid aan de hand van Leerlijnen. Piramide en Cito zijn nu minder leidend. De 
ib’ers van de scholen zijn bij de invoering van de Leerlijnen betrokken. 
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Hoofdstuk 2 Voorschoolse Educatie (VE) 
 
Gemeenten hebben de wettelijke verantwoordelijkheid om een goed voorschools aanbod te doen 
aan alle jonge kinderen met een taalachterstand en een inspanningsverplichting om in samenwerking 
met het CJG al deze kinderen te bereiken. Benjamin is al vele jaren een gecertificeerde speelzaal in 
Voorschoolse Educatie. 
 
Als houder van het peuterspeelzaalwerk zijn we verantwoordelijk voor de kwaliteit van het aanbod.  
Een uitdagende omgeving biedt meer kansen om nieuwe dingen te leren en om vaardigheden op te 
doen. Kenmerkend voor ons programma voor VE dat er gewerkt wordt volgens drie belangrijke 
pedagogische principes:  
 
• de omgeving is veilig en biedt structuur:  
We creëren in de speelzaal verschillende hoeken, passend bij het thema. In elke hoek vinden 
specifieke, herkenbare activiteiten plaats.  
 
• de omgeving is stimulerend:  
De leidster neemt zélf initiatieven die stimulerend zijn voor het kind bijv. het aanbieden van een 
bepaalde activiteit of materiaal dat aansluit bij de interesses en het ontwikkelingsniveau van het kind 
of geeft het kind juist de ruimte om initiatieven te nemen. Ook zijn er voor het kind mogelijkheden 
om in z’n eentje te spelen én samen met andere kinderen. De interactie met andere kinderen is zeer 
leerzaam.  
 
• de omgeving is betekenisvol:  
We bieden een omgeving die goed past bij hun leeftijd, ontwikkelingsniveau, ervaring en eigenheid.  
 
Het VE-beleid is verweven in dit pedagogisch beleidsplan.
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Hoofdstuk 3 Inschrijving en verblijf op Benjamin 
 
Inschrijving 
Vanaf 1 jaar kunnen kinderen worden ingeschreven bij de peuterspeelzaal. Ouders kunnen vooraf 
een bezoek te brengen aan de speelzaal om zo een indruk op te doen van de ruimte en de manier 
van werken. Ook kunnen zij vragen te stellen. 
 
De ouders geven zelf aan in welke groep zij hun kind geplaatst willen zien maar moeten zich wel aan 
de combinaties houden. 
Ouders zijn verplicht de gevraagde gegevens in te vullen zoals een BSN, noodnummer, naam van de 
huis- en tandarts, inentingsgegevens alsook de opleiding van ouders. 
Bijzonderheden dienen ook vermeld te worden. 
 
Het planbureau heeft voor een plaatsing eerst telefonisch of mailcontact met de ouder. Na 
overeenstemming wordt een ‘welkomstkaartje’ naar de peuter verzonden. Belangrijke info, alsook 
informatie rondom de ouderbijdrage, kinderopvangtoeslag etc. wordt via de mail verstuurd. 
 
● Voorrangsregeling 

Peuters met een VE-indicatie krijgen in principe geen voorrang. Ook deze ouders moeten hun kind 
vroegtijdig aanmelden. We proberen wel z.s.m. te starten met 1 dagdeel en dat wordt dan 
uitgebouwd naar 3 dagdelen. Er moet minimaal 1 jaar 10 uur VE worden aangeboden. 
 
Aan peuters die door verhuizing geen peuterspeelzaal meer kunnen bezoeken wordt voorrang 
verleend. Ouders dienen aan te kunnen tonen dat hun kind elders een speelzaal heeft bezocht. 
 
● Broertjes en/of zusjes 

Afhankelijk van de wensen van ouders kunnen broertjes en zusjes wel of niet in dezelfde groep 
worden geplaatst. Een 2e kind is goedkoper omdat het meer toeslag krijgt. 
 
● Kinderen met een beperking 

In principe zijn alle kinderen welkom op de speelzaal. Wel is het zo dat we ouders van een kind met 
een beperking eerst uitnodigen voor een oriënterend gesprek. We bespreken de mogelijkheden en 
beperkingen van het kind.  
Het kind kan geplaatst worden als blijkt dat de omgeving voldoende veilig is en het kind zichzelf kan 
redden.  
 
Verblijf 
 
● Wennen 

Alle kinderen moeten wennen aan het verblijven op een groep. Een nieuw kind heeft extra aandacht 
nodig. De 1e keer dat het kind komt, zijn de andere kinderen er al. De leidsters, ouders en kind 
kunnen zo rustig kennis maken met elkaar. 
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor werkt op de groep waar het kind is 
geplaatst. Zij volgt de ontwikkeling van het kind en is het 1e aanspreekpunt van ouders. Kinderen 
kennen haar goed.  
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Er is gelegenheid voor het stellen van vragen en de leidster informeert de ouders m.b.v. een 
checklist. Ook wordt het intakeformulier besproken. Ouders hebben deze via de mail ontvangen en 
thuis ingevuld. 
 
Intussen kan de peuter het lokaal verkennen en vaak gaat het alvast spelen. Vervolgens kunnen 
ouders nog even samen met hun kind spelen. Hierna nemen ouders en peuters afscheid van elkaar 
en neemt de leidster de peuter over. Ouders kunnen altijd bellen wanneer ze thuis zijn, over hoe het 
met hun kind gaat. Afscheid nemen is de eerste keer vaak moeilijk voor ouders en peuter. Het is 
belangrijk dat het afscheid nemen niet te lang duurt. Een kind dat moet huilen bij het afscheid is niet 
minder verdrietig als een ouder stiekem wegloopt. Het verdriet komt dan zodra het kind beseft dat 
de ouder weg is en is dat vaak veel heviger. Het gedag zeggen van de ouder is een van de rituelen die 
horen bij het verblijf op de peuterspeelzaal. De leidster zal het kind troosten en afleiden en over het 
algemeen is het snel over. Het komt zelden voor dat een kind niet went op de speelzaal maar in dat 
geval zou het kunnen helpen om het een paar maanden later nog eens te proberen.  
 
● Ziekte 

Als een kind ziek is, dient de leiding van de speelzaal vòòr 9 uur en 13 uur hiervan op de hoogte te 
worden gebracht, telefonisch of via de website. In verband met besmettingsgevaar moet ook de aard 
van de ziekte worden doorgegeven. Bij het constateren van een besmettelijke ziekte wordt ouders 
soms verzocht het kind thuis te houden totdat het besmettingsgevaar geweken is. Hierin volgt de 
peuterspeelzaal de adviezen van de GGD. De speelzaal kan in het belang van de groep hiervan 
afwijken. 
Bij ziek worden tijdens speelzaaltijd, worden de ouders opgebeld met het verzoek het zieke kind te 
komen halen. Bij een ongeval worden allereerst de ouders en zo nodig de huisarts, tandarts of 
ambulance gebeld. 
 
● Allergieën 

Ouders wordt bij inschrijving gevraagd eventuele allergieën van het kind te vermelden, zodat er 
rekening gehouden kan worden met wat het kind wel of niet mag eten en drinken. Ouders zorgen 
zelf voor een bakje met alternatieve traktaties. 
 
● Zindelijkheid 

Het kind hoeft bij plaatsing niet zindelijk te zijn. Wel wordt de ouders verzocht genoeg luiers en 
doekjes mee te geven. Als thuis begonnen wordt met de zindelijkheidstraining wordt geadviseerd dit 
door te geven aan de leidsters en extra kleding mee naar de speelzaal te geven. Voor ‘ongelukjes’  
is extra kleding aanwezig. 
 
● Dagindeling 

Een dagdeel op de speelzaal is qua opzet elke keer hetzelfde. Dit geeft de peuter een veilig gevoel. 
Hij of zij weet wat het kan verwachten. Zij hebben nog geen begrip van tijd en hebben geen idee van 
wat het betekent als er gezegd wordt ”ik kom je straks weer halen”. Door het aanbieden van een 
pedagogische dagindeling met een regelmatig en consequent programma en vaste regels wordt het 
“straks” voor de peuter verduidelijkt. De dagritmekaarten versterken dit nog eens. Een kind leert zo 
vertrouwen te krijgen in de omgeving en dat mama hem/haar inderdaad weer komt halen. 
 
Om te voldoen aan een vaste dagindeling wordt uitgegaan van de volgende min of meer structurele 
momenten: 
 

1. het emotionele moment van afscheid nemen (zie ‘Wennen’) 
2. het individuele moment van vrij spelen 
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3. het rituele moment van het naar de wc gaan en handen wassen 
4. het collectieve moment van bij elkaar in de kring zitten, luisteren, zingen, bidden, vertellen 

en samen eten en drinken 
5. het sociale moment van plakken, verven, buiten spelen enz. 
6. het afsluitende moment: door de leidster in te vullen, boekje lezen, spelletje doen, binnen of 

buiten spelen 
7. het vanzelfsprekende moment van het ophalen van de peuter 

 
We beginnen elke dag met vrij spel, de peuter kiest zelf in welke hoek het gaat spelen. Hierna of 
tijdens dit vrije spel gaan een aantal kinderen (4-8) samen met een leidster knutselen. De andere 
leidster geeft tutoring aan kinderen, die dat nodig hebben. Na het plasrondje gaan we in de kring. De 
kinderen zitten rond de leidster en alle namen worden opgenoemd. Er worden Bijbelse liedjes 
gezongen, gevolgd door het gebed en een Bijbelverhaal.  We volgen zoveel mogelijk het kerkelijk 
jaar. Twee weken lang wordt hetzelfde verhaal verteld. De leidsters hebben een selectie gemaakt van 
verhalen die geschikt zijn voor peuters. We gebruiken onder andere, De Bijbel voor de allerkleinsten, 
De Kijkbijbel en de Kijk- en luisterbijbel.  
We zingen daarna algemene liedjes en gaan dan in twee groepen uiteen, een groepje tweejarigen en 
een groepje driejarigen. Het thema wordt in het kleinere groepje verwerkt volgens de stappen van 
Piramide. Bij ieder thema staan twee prentenboeken centraal: een voor de twee- en een voor de 
driejarigen. Dat wordt ook een aantal keren in de kleine kring voorgelezen. 
 
Vervolgens gaan we drinken en fruit eten. De kinderen nemen dit zelf mee. We stimuleren ouders de 
kinderen een beker met een schroefdeksel mee te geven en dus geen tuitbeker of pakje. De handen 
en monden mogen de kinderen zelf schoonmaken met een vochtig doekje. 
Aan het eind van de ochtend is het weer tijd voor vrij spel. Als het weer het maar even toelaat gaan 
we dan naar buiten. 
 

● De peuter(plus)groep 
De groepsindeling van Benjamin ziet er als volgt uit: de leeftijd van de peuters loopt uiteen van 2-4 
jaar. 
Een groep bestaat uit maximaal 16 peuters. De verantwoordelijkheid ligt bij twee vaste leidsters, 
allen mbo-3 of 4 of hbo-geschoold en aanvullend geschoold op taalniveau 3F en VE.   
Het vierogenprincipe is hierdoor gewaarborgd. 
Alle leidsters zijn in het bezit van een kinder-EHBO-diploma en er is in principe altijd een leidster met 
BHV aanwezig. Vanaf 2018 gelden er nieuwe eisen voor het EHBO-certificaat. Minimaal 1 leidster per 
dagdeel voldoet aan de nieuwe eis. 
Bij ziekte wordt vervanging geregeld. Er zijn vaste invalsters. 
 
Veelal is er ook stagiaire aanwezig van een kindgerichte opleiding, meestal PW.  
Op Benjamin werken we met stagiaires vanuit diverse opleidingen. De meeste van hen volgen een 
mbo-opleiding zorg en welzijn op niveau 2, 3 of 4.  
Daarnaast is er ook ruimte om kennis te maken met het beroepsveld middels een snuffelstage. 
Stagiaires krijgen de kans om te leren, maar de kwaliteit en veiligheid van de kinderen staat voorop. 
De activiteiten van een stagiaire zijn afhankelijk van haar opleiding. Veelal zullen die bestaan uit het 
assisteren van de leidsters en geleidelijk het overnemen van een deel van de taken( afhankelijk van 
het leerdoel) 
Iedere stagiaire heeft vooraf een gesprek met de begeleidende peuterspeelzaalleidster. 
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We hanteren de volgende combinaties van dagdelen: 
Locatie De Bron: 
maandagmorgen - donderdagmorgen of -middag 
maandagmiddag - woensdagmorgen 
dinsdagmorgen - vrijdagmorgen 
Op dinsdagmiddag is er een plusgroep voor 3 ½ jarigen. Op donderdagmiddag komen de  VE-
kinderen voor hun 3e dagdeel, aangevuld met andere kinderen die graag een middag willen. 
 
Locatie De Wegwijzer: 
maandagmorgen - donderdagmorgen 
dinsdagmorgen - vrijdagmorgen 
woensdagmorgen  
Op maandagmiddag is er een plusgroep voor 3 ½ jarigen. Op woensdagmorgen komen de  VE-
kinderen voor hun 3e dagdeel, aangevuld met andere kinderen. Bijv. kinderen die maar 1x  willen. 
 
De peuters worden gebracht tussen 8.30 - 8.45 uur en opgehaald tussen 11.45 - 12.00 uur. 
Voor de middagen zijn de tijden voor het brengen tussen 13.00 - 13.15 uur en voor het ophalen 
tussen 15.45 - 16.00 uur. 
 
Vanaf de leeftijd van 2 jaar is iedere peuter welkom op twee dagdelen (afhankelijk van de wachtlijst.) 
Ouders kunnen er ook voor kiezen te beginnen met een dagdeel en na verloop van tijd een 2e keer. 
Vanaf 3 jaar is een 2e keer verplicht, tenzij ouders een gegronde reden hebben om daarvan af te zien.  
 
Rond de 3e verjaardag worden ouders over de plusgroep. Het kind dat het eerst in aanmerking komt 
qua leeftijd en/of niveau, zal als eerste geplaatst worden.   
De plusgroep is bedoeld voor peuters vanaf ongeveer 3 ½ jaar, afhankelijk van de ontwikkeling van 
het kind.  
Er gelden in deze groep een aantal andere regels om de zelfstandigheid te vergroten bijv. zelf 
wegzetten van de tassen, bekers zelf halen, werken met het kiesbord, zelfstandig naar het toilet enz.  
Er is hierover regelmatig contact met leerkrachten van groep 1. 
Ook aan de ‘werkjes’ worden hogere eisen gesteld. Omdat het wat leeftijd betreft een homogene 
groep is wordt het sociale spel uitdagender.  
Het bezoeken van de plusgroep zorgt voor een goede voorbereiding op de basisschool. 
 
 
● Bijzondere activiteiten 

 
Sinterklaasfeest 
We vieren dit feest met behulp van poppenkastpoppen. De kinderen krijgen een cadeautje. 
 
Kerstfeest 
Aan de christelijke feestdagen wordt aandacht besteed in de groep. Met kerst mogen de ouders een 
deel van de viering bijwonen. 
 
Verjaardag 
Voor de verjaardag van vader/moeder mogen de peuters een cadeautje maken. 
Ook bij de geboorte van een broertje/ zusje of bij een bruiloft wordt er iets gemaakt.  
Als de peuter jarig is kunnen de ouders op een lijst invullen wanneer het kind de verjaardag viert.  
Ouders mogen het feest mee vieren. Tijdens de viering maken we muziek, zingen liedjes, blazen 
kaarsjes uit en het kind mag trakteren. 
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We vragen de ouders om een kleine en liefst een gezonde traktatie uit te delen. 
Bij een verjaardag van een leidster mogen de kinderen verkleed komen, de jarige leidster zorgt voor 
iets lekkers. Ouders worden hierover altijd geïnformeerd. 
 
Koningspelen 
We doen mee aan de Koningsspelen. We hebben een eigen feestprogramma en ontbijten vooraf, 
met de peuters die er op dat dagdeel zijn. 
 
Peuterreisje 
Elk jaar gaan de peuters op schoolreis. We wisselen de bestemmingen per jaar af. We vragen een 
aantal ouders om de kinderen veilig te vervoeren en mee te gaan als begeleiding. We streven ernaar 
dat niet elk jaar dezelfde ouders meegaan. 
 
Uitstapjes 
Leidsters maken soms kleine uitstapjes n.a.v. het thema, bijvoorbeeld naar de winkel, plantsoen e.d. 
Ouders hebben hier bij de start toestemming voor gegeven. Ze nemen een aantal kinderen tegelijk 
mee en zorgen voor voldoende begeleiding. 
 



13 
 

 

Hoofdstuk 4  De ontwikkelingsgebieden 
 
Alle gebieden waarin een kind zich kan ontwikkelen, krijgen op de peuterspeelzaal direct danwel 
indirect aandacht. Hiermee wordt bedoeld dat het stimuleren van vaardigheden vaak een 
vooropgezet doel is van aangeboden spel en spelmateriaal. Een kind leert echter minstens zoveel van 
contact met anderen op spelmateriaal, zonder dat nu direct het doel ‘ontwikkelen van vaardigheden’ 
is. Ervan uitgaande dat een kind leert door een wisselwerking met zijn omgeving is het belangrijk om 
kinderen: 
 

● kennis te laten maken met een grote verscheidenheid aan materialen en spel. 
● de ruimte geven om nieuwe ontdekkingen te doen. 
● nieuwe uitdagingen aan te bieden 
● uit te lokken tot het leren van nieuwe vaardigheden 
● te motiveren stimuleren en positief te benaderen 
● door het werken met Piramide maken de kinderen elke vier weken kennis met een nieuw 

thema. Hierbij wordt in het lokaal ander speelgoed, boekjes en puzzels gezet. Het lokaal 
wordt vaak ook anders ingericht waardoor de kinderen worden uitgedaagd en geprikkeld om 
nieuwe dingen te ontdekken. 

 
Al spelend en lerend verkennen de kinderen een thema en krijgen ze grip op de wereld om hen heen. 
Zo wordt een stevige basis gelegd waarvan de kinderen de vruchten plukken in het vervolgonderwijs. 
Benjamin richt zich, met behulp van de Piramide-methode en de Leerlijnen, op 
ontwikkelingsgebieden, die essentieel zijn voor de educatieve vorming van een kind. Alle 
ontwikkelingsgebieden komen evenwichtig én in samenhang aan bod. Kinderen breiden bijvoorbeeld 
hun woordenschat uit en ze leren tellen, maar ze leren ook om prettig om te gaan met anderen en 
plezier te hebben in het spel. 
 
De ontwikkelingsgebieden zijn: 
 

● Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Het is belangrijk dat de peuter leert omgaan met gevoelens, zowel bij zichzelf als bij anderen. We 
geven de kinderen de kans om te groeien als persoon. We leren kinderen lief te zijn en respect voor 
de ander te hebben. 
Leidsters geven daarbij het goede voorbeeld en benaderen de kinderen positief, stimuleren het 
samen delen en samen spelen, leren hen overleggen en compromissen sluiten. Ook leren ze hem dat 
ze een keuze hebben, ze mogen “nee” zeggen. Ze moeten dingen altijd netjes vragen aan anderen. 
 
Welbevinden en betrokkenheid zijn belangrijke graadmeters, dat is de basis. Daarnaast letten we op: 

-         Taakgerichtheid en zelfstandigheid 
-         Sociaal initiatief 
-         Sociale flexibiliteit 
-         Sociale autonomie 
-         Impulsbeheersing 
-         Inlevingsvermogen 

 
Het gevoel van eigenwaarde wordt positief beïnvloed door ze te laten merken dat resultaten niet het 
belangrijkste zijn, werkjes hoeven niet perfect te zijn. Ze moeten plezier ervaren in de dingen die ze 
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doen en moeten niet overvraagd worden. We stimuleren hen in wat het kan en geven 
complimentjes. 
 
De zelfstandigheid wordt bevorderd door hen bijvoorbeeld opdrachtjes te geven, ze te laten helpen 
en ze zoveel mogelijk zelf laten proberen, bijvoorbeeld zelf de stoel wegzetten, opruimen, de jas aan 
te doen. We helpen hen als het niet lukt. 
 
We besteden ook veel aandacht aan de overdracht van normen en waarden door als leidster het 
goede voorbeeld te geven.  

Voorbeelden: 
° Door zoveel mogelijk met de kinderen mee te doen, zien de peuters hoe je in bepaalde situaties 
moet handelen. 
° Als een leidster het kind iets wil vertellen loopt zij naar het kind toe. Dit creëert rust in de groep 
en ze leren dat ze niet naar elkaar behoren te schreeuwen.  
°Positief gedrag wordt benoemd d.m.v. een complimentje. Tegendraads of negatief gedrag wordt 
daarentegen ook actief benaderd. Er is geen sprake van fysiek of verbaal geweld tegen de 
kinderen.  
°Negatief gedrag wordt benoemd en (kort) toegelicht en verder genegeerd. Er is nooit sprake van 
isolatie maar een kind kan wel binnen dezelfde ruimte (op de bank of op een stoel) apart worden 
gezet (maximaal 5 minuten). Daarna wordt ‘het weer goed gemaakt’.  

 
Ook worden er kringgesprekjes gehouden over jokken, plagen enz. Ze leren dat iedereen er mag zijn 
zoals hij/zij is. Iedereen is anders! God houdt van ons allemaal! 
 
 
● Spel 

Spel is de motor van taal- en denkontwikkeling. 
Op ieder dagdeel is ruimte voor spel. De leidsters hebben dan verschillende rollen 

  
1) Rustige aanwezigheid en nabijheid 

Door rustig bij de kinderen te zitten wordt het spel gestimuleerd. Een houding van rust en 
concentratie is een voorbeeld voor de kinderen. Kinderen kunnen je zo makkelijk wat laten zien of 
wat vragen. En jij kan, als je bij de kinderen zit, goed observeren of ze aandachtig spelen of daarbij 
wat hulp nodig hebben. 

2) Meespelen op initiatief van de kinderen 
Met de kinderen meespelen is een prachtig instrument om contact met kinderen te leggen en om 
hun spel rijker te maken, met nieuwe ideeën, materialen en woorden. Tegelijk is het moeilijk om dit 
goed te doen, omdat je als volwassene veel meer macht hebt dan het kind met wie je speelt. 
Kinderen hebben de neiging om zich helemaal te richten op de volwassene die meespeelt, en hun 
eigen ideeën los te laten. 

3)    Het spel regisseren 
De kinderen worden geholpen bij het op gang brengen van hun spel en vervolgens draag je als 
leidster bij wat ze nodig hebben. Je legt bijvoorbeeld nieuwe materialen in de winkelhoek en nodigt 
een aantal kinderen uit om mee te spelen. ‘Wat een lekkere groenten! Wie heeft er zin in 
groentesoep? Dan moet je eerst de groenten kopen. En ben jij dan de verkoper? Waar is je kassa? 
Zullen we die samen tevoorschijn halen?’ In deze rol is de leidster vanaf de zijlijn, als ‘regisseur’ bij 
het spel betrokken. En als het nodig is voor de verdieping van het spel, wordt er mee gespeeld. 

4)    Geleide spelactiviteiten 
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Hierbij gaat het om spel onder leiding van de leidster, zoals zingen, dansen of spel met een educatief 
doel. Je zet bijvoorbeeld waterbakken en voorwerpen klaar, zodat de peuters kunnen 
experimenteren met drijven en zinken. 

 
Spel versnelt de aanleg van nieuwe verbindingen in de hersenen, leert een kind belangrijke 
vaardigheden die ze later nodig hebben, draagt bij aan veerkracht , maakt ze creatief en vindingrijk. 
Door spel worden kinderen  sociale wezens. 

 
● (Senso)motorische ontwikkeling 

We voelen, proeven, ruiken, zien en horen. We leren de kinderen al hun zintuigen te gebruiken. Een 
belangrijke voorwaarde om de wereld te ontdekken.  
We oefenen grote en kleine motorische vaardigheden. Ze springen en bewegen op muziek, ze 
klimmen en klauteren maar leren ook omgaan met stiften, potloden, schaar en bereiden ze voor op 
het schrijven van letters en cijfers. 
 
● Taalontwikkeling  

We ontwikkelen de taal door te communiceren met de kinderen, bij ieder thema nieuwe woorden te 
gebruiken, door interactief voor te lezen, soms met behulp van een digitaal prentenboek op het 
smartbord. We nodigen de kinderen uit om te praten en bereiden ze voor op het leren lezen en 
schrijven. De taallijn VE is in de Piramide-methode uitgewerkt. 

 
● Rekenontwikkeling  

We doen dit door het ordenen van kleuren en vormen, classificeren, seriëren, maar ook door het 
omgaan met getallen, tellen en vergelijken. Zo bereiden we de kinderen voor op het leren rekenen. 
Bij de rekenontwikkeling hoort ook de oriëntatie op ruimte en tijd.   
We benoemen van lichaamsdelen, de kamers in een huis, de buurt. Met de thema’s van Piramide 
exploreren kinderen de wereld om hen heen. Ze krijgen besef van volgorden waarin gebeurtenissen 
plaatsvinden. 
 
Hoofdstuk 5  Inhoud van het programma 
 
De Piramide-methode bestaat uit projecten. Een project duurt 4 weken en is opgebouwd rond een 
thema, bijvoorbeeld 'lente' of 'water'.  
We beginnen bij een nieuw thema in week 1 met oriënteren, de kinderen worden in de sfeer van het 
thema gebracht.  
In week 2 richten we ons op het demonstreren, de leidster benoemd concreet de nieuwe woorden 
en begrippen die met het thema te maken hebben. Daarbij maken de kinderen kennis met 
materialen en spelletjes die bij het thema horen.  
In week 3 spreken we van verbreden van het thema, het hele thema wordt in een bredere context 
aangeboden. 
Als laatste komt, in week 4, verdiepen aan de beurt. 
  
Een aantal projecten komt elk jaar aan de orde, de rest in principe om het jaar. 
Ook binnen een project is er een opbouw in moeilijkheid. Eerst worden eenvoudige en concrete 
materialen en activiteiten aangeboden. Deze worden steeds moeilijker en abstracter zodat de 
kinderen zich op een optimale manier kunnen ontwikkelen. In ieder project staat een 
ontwikkelingsgebied centraal. De andere ontwikkelingsgebieden werken ondersteunend. 
 
Spelen in een uitdagende omgeving is een van de essenties van de Piramide-methode. Zo is er een: 
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● ontdektafel: hierop staat materiaal dat bij het thema hoort, de kinderen kunnen zo voelen aan 
en spelen met het thema. De ouders kunnen bij binnenkomst direct zien waar we mee bezig zijn. 

● huishoek:  hier staat over het algemeen een tafel met stoeltjes en een keukentje en het wordt 
gedeeltelijk aangepast aan het thema. Bij het thema over kleding worden er wat meer 
verkleedkleren neergelegd, soms verandert het in een badkamer of een winkel maar het is altijd 
de plek voor doen-alsof-spel en rollenspellen. 

● bouwhoek: hier ligt een kleed waar de kinderen op kunnen spelen. Dit wordt regelmatig 
afgewisseld door duplo, auto’s, houten blokken enz. 

● taal- en leeshoek: met boeken die de kinderen zelf mogen bekijken; ze sluiten aan bij het thema. 
● puzzel/spelhoek: hier liggen puzzels en spelletjes die bij het thema passen. De randen zijn 

geverfd in verschillende kleuren. De peuters wordt aangeleerd welke kleur ze kunnen zodat ze 
een puzzel maken die bij hun niveau past. Zo voorkom je dat een kind iets maakt waar geen 
uitdaging meer voor hen in zit of iets moet doen dat zo moeilijk is dat het kind er niet meer 
uitkomt. Oudere peuters zijn vaak ook erg trots als ze een niveau omhoog kunnen. 

● kunsthoek: hier liggen kleurplaten die bij het thema passen en leeg papier om op te tekenen of 
te plakken. 

● zand- en/of watertafel: deze staat niet standaard in de speelzaal. In de herfst hebben we vaak 
een pittentafel, in de zomer een zand- of watertafel. 

● taal- en denkhoek: praatplaat van het thema met een spelletje 
● computerhoek: puzzeltje of spelletje op het smartbord, alleen op de plusgroep 
● schrijfmateriaal: deze is er niet standaard. Dit hangt af van het thema. 
 

Verven, knippen en plakken zijn meestal groepswerkjes. Per dagdeel zijn 8 kinderen, twee keer een 
groepje van 4, bezig met een werkje. Werkjes sluiten aan bij het thema. Wij vinden het plezier en het 
ontdekken van het materiaal belangrijker dan het uiteindelijke resultaat. Vooral bij de jongste 
peuters. 
 
De leidsters passen iedere 4 weken het lokaal aan bij het thema van dat moment. Dit motiveert en 
prikkelt de nieuwsgierigheid. De bedoeling is de speelleeromgeving op helder gestructureerde wijze 
in te richten.  
De aantrekkelijke materialen maken kinderen enthousiast om te spelen en te leren. Jonge kinderen 
verkennen zo de wereld.  
De rijke speelleeromgeving stimuleert hen om zelf initiatieven te nemen en keuzes maken. Een 
belangrijke voorwaarde om te leren.  
 
Bij het vrije spel draait het om het initiatief van het kind. Toch heeft ook de leidster een belangrijke 
taak door de kinderen te observeren en waar nodig een nieuwe impuls in het spel te brengen. 



17 
 

 

Hoofdstuk 6 Doelen en evaluaties 
 
De peuterspeelzaal streeft ernaar dat kinderen, wanneer zij naar groep 1 gaan, voldoen aan de 
doelen binnen de Leerlijnen. Kinderen met een VE-indicatie, waarvoor dit te hoog gegrepen is, 
kunnen evt kleinere stapjes maken door extra doelen toe te voegen. Mocht een kind alle Leerlijnen 
2-4 hebben doorlopen dan kan in overleg met school, indien wenselijk, eerder gestart worden in 
groep 1.   
 
Om te kijken waar een kind staat maken we gebruik van authentieke evaluaties:  

● Observaties tijdens het spel en werk. 
● Aantekeningen in de dagplanning 
● Kindmap 
● Tijdens oudergesprekken 

  
En maken we gebruik van systematische evaluaties: 

● Citotoets voor rekenen en taal: Alleen bij VE-kinderen en  peuters waarover zorgen zijn en 
dan 2x in de gehele periode. Mochten de resultaten aanleiding geven tot extra zorg, dan 
wordt dit met ouders besproken.  

● Voor de andere kinderen geldt dat zij gevolgd worden op de Leerlijnen. Zorgkinderen worden 
met de ib ’er besproken. 

    
De leerlijnen bieden houvast en zijn bedoeld om gericht de ontwikkeling te stimuleren door passende 
activiteiten en passend materiaal aan te bieden. Achterstanden en voorsprongen worden 
gesignaleerd. 
De lijnen geven het gemiddelde weer. We zien het niet als een meetlat, waarbij een andere 
ontwikkeling automatisch als een probleem of achterstand wordt gezien, maar als hulpmiddel om te 
zien welke begeleiding en activiteiten bij een kind passen. Elk kind ontwikkelt op zijn eigen tijd en 
wijze, dus misschien niet gelijk op met deze lijnen. 
Jonge kinderen ontwikkelen ook met sprongen, misschien gisteren nog niet en nu wel. Daarom 
vereist het zorgvuldigheid. Een peuter maakt ook een totaalontwikkeling door. De verschillende 
gebieden zijn niet los van elkaar te zien. Als een kind het moeilijk vindt om zich te uiten kan dat zowel 
invloed hebben op de talige kant als op de sociale kant. 
 
Het overdrachtsformulier is gebaseerd op de Leerlijnen en wordt met de ouder(s) besproken voordat 
het kind Benjamin verlaat en vervolgens in ParnasSys gezet. De nieuwe school kan dan de gegevens 
van het kind inzien.  
Voor alle VE-kinderen vindt er een warme overdracht plaats tussen de peuterleidster en de 
leerkracht van groep 1 en/of ib’er, ook buiten de Bron/Wegwijzer. 
 
Kinderen die uitvallen krijgen tutoring door een van de leidsters. In een klein groepje wordt 
voorbesproken wat in de kring aan de orde gaat komen of worden er andere dingen herhaald/ 
besproken.  
 
Kinderen die moeite hebben met taal en/of uitspraak worden aangemeld voor een screening door de 
logopediste. Zij bezoekt de kinderen onder speelzaaltijd. Soms krijgen ouders een verwijzing voor een 
logopediepraktijk of anders adviezen voor thuis. 
Ook hebben we een ‘eigen’  fysiotherapeut.  Hij begeleidt kinderen met een achterstand in de 
motorische ontwikkeling. Dit vindt plaats onder speelzaaltijd. 
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Vroeghulp 
Wanneer ouders zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun jonge kind is het van belang dat zij 
dit op tijd kunnen delen met iemand die hier verstand van heeft. Soms is het al heel duidelijk wat er 
hand is, maar in veel gevallen is het op deze leeftijd nog zoeken. Ouders kunnen dan terecht bij 
Vroeghulp. 
Vroeghulp biedt vroegsignalering, observatie, ondersteunt ouders en houdt de lijnen tussen 
hulpverleners onderling en hulpverlening, ouders en eventueel school (samenwerkingsverband) kort.  
Vroeghulp Ede bestaat uit de volgende onderdelen: 

1.      Het VV-team (voorschoolse voorzieningen team) 
2.      Het meekijkteam (voorheen ‘Kijken en Doen’) 
3.      Trajectbegeleiding 
4.      MDO+ (multidisciplinair overleg plus) 

Het VV-team 
Voor alle voorschoolse voorzieningen dus ook voor Benjamin is er een VV-team beschikbaar: 
jeugdmaatschappelijk werker Erik Gringhuis en jeugdverpleegkundige Sharon Vermeulen. Zij zijn ons 
aanspreekpunt wanneer er vragen zijn over opvoeden en opgroeien en vormen een brug van 
voorschoolse voorziening naar het meekijkteam of de hulpverlening.  
Het meekijkteam 
Dit team biedt de mogelijkheid om binnen Benjamin of thuis te observeren. Er zijn twee pm’ers, 
ondersteund door een gedragswetenschapper, die deze observaties of korte onderzoeken kunnen 
doen en ouders handelingsadviezen geven en eventueel adviseren over een vervolgroute. Het devies 
is: “wat gaat goed, wat is nog lastig en wat is er nodig?”. 
Route: ouders kloppen bij vragen of zorgen aan bij Benjamin of bij het consultatiebureau. Deze 
schakelen het VV-team in die vervolgens, via een aanvraagformulier, de aanmelding bij het 
meekijkteam doen. 
Bij twijfel, kan het VV-team het MDO van het CJG inschakelen. Dit kan ook wanneer ouders aangeven 
dat zij ondersteuning willen van een andere organisatie, bijvoorbeeld vanwege identiteit. Vanuit het 
MDO kan dan advies gegeven worden over de vervolgroute. 
Trajectbegeleiding 
Wanneer het voor ouders én professionals een flinke zoektocht is om te ontdekken wat er aan de 
hand is en welke hulp het beste ingezet kan worden, kan vanuit het CJG trajectbegeleiding worden 
ingeschakeld. Dat gaat via het VV-team en het MDO. 
De trajectbegeleider heeft de regie en stemt waar nodig af met andere hulpverleners om te zoeken 
naar de juiste de zorg en/of deze efficiënt te regelen. De trajectbegeleider versterkt de rol van de 
ouders en ondersteunt hen bij het acceptatieproces en het leren omgaan met de ziekte of beperking 
van hun kind. 
De trajectbegeleiders zijn professionals vanuit MEE, de VGGM en ’s Heerenloo met specifieke kennis 
en ervaring. 
Het MDO+ 
Het MDO+ is een onafhankelijk multidisciplinair team rondom het jonge kind, dat geraadpleegd 
wordt indien er breed gekeken moet worden omdat nog onduidelijk is wat er met een kind aan de 
hand is. Met specialisten zoals een kinderarts, kinderpsychiater, revalidatiearts, orthopedagogen 
(van het meekijkteam) en een psycholoog met kennis op het gebied van spraak/taal.   
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Hoofdstuk 7  Ouders 
 
De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en educatie van de kinderen wordt gezien als een 
gedeelde, gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en pm’ers en en andere betrokkenen. We 
zien de ouders als partners en stemmen daarom op elkaar af, maken drempels zo laag mogelijk, 
houden elkaar zo goed mogelijk op de hoogte, streven naar dialoog en samenwerking en hebben 
beiden invloed op het opvoedings- en ontwikkelingsproces. 
 
● Informatieverstrekking 

Een eerste verkenning van Benjamin vindt veelal plaats door het lezen van de website en door mond-
op-mondreclame. Ouders kunnen altijd een rondleiding krijgen als dat gewenst is.  
 
Als kinderen gestart zijn, worden de ouders veelal via de mail geïnformeerd:  
Bij de start: alle info zoals huisregels, intakeformulier, info over Kinderopvangtoeslag etc. 
Maandelijks: de nieuws- en themabrieven. De themabrieven bevatten informatie over activiteiten en 
ideeën en tips m.b.t. het thema.  
 
Via het whiteboard in de speelzaal: hier kunnen ouders zien welk Bijbelverhaal er verteld wordt, wie 
er jarig is etc. 
 

● Oudercontact 
De contacten met ouders vinden voornamelijk plaats tijdens het brengen en halen. Hier wordt veel 
waarde aan gehecht.  
Ouders worden, met name in het begin, gestimuleerd om even een activiteit met hun kind te doen. 
Vaak wordt er even een boekje gelezen of een spelletje gedaan. 
Ouders kunnen bijzondere dingen uit de thuissituatie doorgeven en aan het eind van het dagdeel 
even kort stilstaan bij hoe het is verlopen. 
Van de leidsters wordt advies t.a.v. opvoeden en verzorgen verwacht.  
Ouders doen daar vaak zelf een beroep op. 
De leidster heeft een signalerende functie m.b.t. opvallend gedrag en/of achterstanden in de 
ontwikkeling. Ze wordt geacht dit met de ouders te bespreken, zo nodig na overleg met een collega 
of de leidinggevende .  
De ouders zijn er vrij in wat zij met de adviezen doen. 
Ouders die om wat voor reden dan ook eens uitgebreid met de leidster willen praten, kunnen zelf 
een gesprek aanvragen. 
 
Er zijn 3 vaste gespreksmomenten: 

1. bij de intake: het door ouders ingevulde intakeformulier wordt besproken en aan de hand 
van een checklist worden de ouders nader geïnformeerd over het reilen en zeilen op 
Benjamin 

 
De checklist staan de volgende punten: 
 
Vooraf 

● Leg de kindkaart(en) vast klaar. 
 
Binnenkomst 

● Kind bij naam verwelkomen en voorstellen (leidsters, evt. stagiaires) 
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De peuterspeelzaal 
Vertel in het kort hoe een ochtend/middag er op de speelzaal uitziet. Denk aan : 

● waar laten we de jas/ fruitbakjes/ drinkbekers en staat hun naam erop 
● Waar hangt de lijst voor de verjaardagen van papa en mama. 
● Hoe is de verschoning geregeld (luiers, doekjes en extra kleding meenemen). 
● Mededelingen op het whiteboard(Bijbelverhaal etc.) 
● In het kort vertellen hoe Piramide werkt. 

 
Benoem de haal- en brengtijden en benadruk dat ouders zich hieraan moeten houden. 
Benoem het ‘afscheidsritueel`. 
Duidelijk afscheid nemen van de peuter en niet `zomaar` weggaan. Zeg tegen de ouders dat ze altijd 
even mogen bellen om te vragen hoe het met hun peuter gaat, vooral als het afscheid wat moeilijk 
was. Vraag of de ouder(s) het kind deze 1e keer eerder op komen halen. 
 
Controleer vooral het telefoonnummer op de kindkaart zodat we de ouders kunnen bellen als het kind 
moet worden opgehaald/ontroostbaar is of anderszins. 
 
Controleer of het standaard intakeformulier is ingevuld en neem dat even samen door. 
 
Vraag als laatste aan de ouders of zij nog vragen hebben of dat er nog iets bijzonders te melden valt 
over hun peuter.  
 
Het intakeformulier gaat in op 

● samenstelling van het gezin en de plaats van het kind daarin 
● wijze van opvoeden en stimuleren van de ontwikkeling door de ouders 
● medische gegevens 
● ontwikkelingsgegevens op het gebied van taal, rekenen, motoriek, sociaal-emotioneel, spel 

en zelfredzaamheid 
● het verlenen van toestemming voor: plaatsing van foto’s, doorspelen van intake- en 

overdracht gegevens aan de basisschool, het verlaten van de speelzaal voor een activiteit in 
aansluiting op het thema. 

● Interesse om aan ouderactiviteiten mee te doen. 
 

1. een wengesprekje na ongeveer 2 maanden: hoe is de start verlopen en zijn er 
bijzonderheden opgevallen. Ook hier is een standaardformulier voor, waarop de leidster een 
kort verslag heeft geschreven 

2. een overdrachtsgesprek: het door de leidsters ingevulde formulier wordt met de ouders 
besproken. We bespreken de ontwikkeling van het kind aan de hand van de leerlijnen 

 
Als een kind een VE-indicatie heeft, wordt er als volgt gehandeld: 

1. het formulier ‘gesprekspunten VE-kind’ wordt besproken na een ‘kindweek’ dus 2x per jaar 
voor een 2- jarige en 3x per jaar bij een 3- jarige. De  gesprekspunten zijn o.a. wat is de bijdrage 
van de ouders, wat gaan we de komende periode doen, wat waren de uitslagen van de toetsen 
en observatie, zijn er wensen voor de begeleiding. In het handelingsplan wordt een kort verslag 
van het gesprek genoteerd.  

2. tijdens de stopweek, na ieder thema, schrijven we heel kort iets op over het 2-jarige VVE-kind 
in het handelingsplan van het 2-jarige VE- kind. Dit komt in zijn portfolio. 
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3. rond het 3e jaar een ‘handelingsplan VE’ opstellen en met de ouders bespreken. Hierin is het 
probleem geformuleerd en een plan van aanpak opgesteld. Tijdens de stopweek, na ieder 
thema, schrijven we heel kort iets op over het 3-jarige VE-kind. Dit komt ook in zijn portfolio. 

 
 
 
 
Peuters met een VE-indicatie vanwege sociale thuissituatie of omdat ze een verwachte achterstand 
hebben omdat ouders laagopgeleid zijn, behoeven niet per definitie een handelingsplan te hebben. 
We houden de ontwikkeling bij en noteren dit. 
 
Er wordt ook bijgehouden welke kinderen extra zorg krijgen. Dit betreft ook niet-VE-kinderen. Dit 
houden de leidster bij in het portfolio. 
 
De toetsresultaten van de groep worden bewaard i.v.m. de trendanalyse. 
 
Evaluatie van de themaplanning vindt plaats aan het einde van elk dagdeel en aan het einde van elk 
thema. 
 

● Ouderactiviteiten 
Jaarlijks worden er 4 inloopochtenden georganiseerd: rond de herfst-, kerst-, voorjaars- en 
meivakantie.  
Ouders kunnen onder het genot van een kopje koffie tot ongeveer 9.15 uur een kijkje nemen en een 
kleine kring meemaken. 
 
Er is minimaal een koffieochtend per jaar: de inhoud kan heel verschillend van aard zijn. Te denken 
valt aan een thema, al dan niet ingeleid door een deskundige, een informatieve bijeenkomst over bv. 
de manier van werken op de peuterspeelzaal. Een doel is het ontmoeten van andere ouders en 
betrokkenheid stimuleren op hun kind en de speelzaal. 

 
● Oudercommissie 

De peuterspeelzaal heeft op locatie De Bron een OC.  
Op locatie de Wegwijzer, een locatie met minder dan 50 kinderen, is het nog niet gelukt ondanks 
herhaalde oproepen.  Verdere informatie kunnen ouders lezen in het reglement van de OC. 
 
● Activiteitencommissie 

De peuterspeelzaal heeft per locatie een activiteitencommissie. Deze AC bestaat uit 2 of 3 ouders, 
afhankelijk van het aantal groepen, en een leidster. 
De commissie helpt bij allerlei activiteiten zoals sint, kerstvieringen, ouderavonden, schoolreis en 
andere incidentele activiteiten. 
De leiding van de peuterspeelzaal waardeert de inzet van de AC en de inzet van andere ouders 
enorm. 
 
● Wensen / klachten 

Wensen en/of klachten zijn, na afspraak altijd bespreekbaar met de leidster en/of leidinggevende. Bij 
ernstige geschillen kan het bestuur van de peuterspeelzaal worden ingeschakeld.  
Zij zullen ouders in gesprek brengen met de door het bestuur aangestelde vertrouwenspersoon, 
dhr.J. van de Steege. Ook zijn we aangesloten bij de Geschillencommissie, 
www.degeschillencommissie.nl 
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