
 

 



 

Blauw 3-27 maanden  12 

Rood 3-27 maanden  12 

Groen 27-48 maanden 16 

Paars 27-48 maanden  16 

  Lichtgroen 27-48 maanden 16 

  Geel Op dit moment niet open  

Groep 1: Blauw 

 
Afwijken BKR 

’s morgens. 

Afwijken BKR tussen de 

middag. 

Afwijken BKR 

’s avonds. 

DAG Van          tot  Van          tot  Van          tot  

Maandag 8.00-8.30 uur tussen 13.00-14.30 uur van 17:15     tot   18:00 

Dinsdag 8.00-8.30 uur   - van 17:30     tot   18:00 

Woensdag 8.00-8.30 tussen 13.00-14.30 uur van 17:15     tot   18:00 

Donderdag 8.00-8.30 uur   - van 17:30     tot   18:00 

Vrijdag  8.00-8.45 uur tussen 13.00-14.30 uur van 17:15     tot   18:00 

 

Groep 2: Rood 

 
Afwijken BKR 

’s morgens. 

Afwijken BKR tussen de 

middag. 

Afwijken BKR 

’s avonds. 

DAG Van          tot  Van          tot  Van          tot  

Maandag 8.00-8.30 uur tussen 13.00-14.30 uur van 17:15     tot   18:00 

Dinsdag 8.00-8.30 uur   - van 17:30     tot   18:00 

Woensdag 8.00-8.45 tussen 13.00-14.30 uur van 17:15     tot   18:00 

Donderdag 8.00-8.30 uur   - van 17:30     tot   18:00 

Vrijdag  8.00-8.45 uur tussen 13.00-14.30 uur van 17:15     tot   18:00 



 

 

Groep 3: Groen 

 Afwijken BKR ’s morgens. 
Afwijken BKR tussen de 

middag. 
Afwijken BKR ’s avonds. 

DAG Van          tot  Van          tot  Van          tot  

Maandag 8.00-8.45 uur - - 

Dinsdag 8.00-8.45 uur   tussen 13.00-14.30 uur van 17:15     tot   18:00 

Woensdag 8.00-8.45 uur tussen 13.00-14.30 uur van 17:15     tot   18:00 

Donderdag 8.00-8.45 uur   - - 

Vrijdag  8.00-8.45 uur tussen 13.00-14.30 uur van 17:15     tot   18:00 

 

Groep 4: Paars 

 Afwijken BKR ’s morgens. 
Afwijken BKR tussen de 

middag. 
Afwijken BKR ’s avonds. 

DAG Van          tot  Van          tot  Van          tot  

Maandag 8.00-8.45 uur tussen 13.00-14.30 uur van 17:15     tot   18:00 

Dinsdag 8.00-8.45 uur   tussen 13.00-13.45 uur van 17:15     tot   18:00 

Woensdag - - - 

Donderdag 8.00-8.45 uur   tussen 13.00-14.30 uur van 17:15     tot   18:00 

Vrijdag  - - - 

 

Groep 1: Lichtgroen (ochtenden van 8.45-12.45 uur) 

 Afwijken BKR ’s morgens. 
Afwijken BKR tussen de 

middag. 
Afwijken BKR ’s avonds. 

DAG Van          tot  Van          tot  Van          tot  

Maandag - Niet van toepassing Niet van toepassing 

Dinsdag - Niet van toepassing Niet van toepassing 

Woensdag - Niet van toepassing Niet van toepassing 

Donderdag - Niet van toepassing Niet van toepassing 

Vrijdag  - Niet van toepassing Niet van toepassing 

 



 

Op onze groepen staan we tussen 8.45 en 13.00 uur en tussen 14.30 en 17.15 uur niet alleen. Op dagen dat de 
babygroep met 3 PM’ers is staat er niemand alleen tijdens pauzetijd. 

Informatieverstrekking in het Ouderportaal van de desbetreffende groep(en) en mondeling aan ouders. 

Op woensdagmiddag voegen we de peutergroepen paars en groen samen.  

Er is geen flexibele opvang

Nee 

Bij de volgende (spel)activiteiten verlaten de kinderen de stamgroep:  
Gedurende de dag kunnen de kinderen en groepsleiding de basisgroep verlaten.. 
Dit is altijd onder begeleiding van de PM’er(s) van de stamgroep. 
 
Als kinderen de stamgroep verlaten, dan is dat als volgt geregeld: 
Als de kinderen de stamgroep verlaten is dat meestal onder begeleiding van een eigen pedagogisch medewerker.  
Middels een protocol is geregeld wat de regels zijn t.a.v. vervoer van kinderen. 
Dit kan zijn te voet of met een Korein bus. 



 

 
Is er maar één beroepskracht aanwezig? Dan is de achterwacht als volgt geregeld: 
Op onze locatie staat nooit iemand alleen in het gebouw, er is altijd   
tenminste een 2e PM-er. 
In de vakantie periode of op rustige dagen, kan het in het belang van de kinderen zijn om samen te voegen met 
een andere groep. In dat geval is er ook altijd een bekende pedagogisch medewerker van de eigen groep 
aanwezig. Ouders worden hier dan over geinformeerd. 
 

Beschrijf welke afspraken er zijn voor het wennen van nieuwe kinderen 
Wat doen de pedagogisch medewerkers rondom het wennen en overgaan naar een andere groep? 
In Flexweb kunnen we zien welke kinderen naar onze dagopvang komen of kinderen stromen door vanuit de 
babygroep naar de peutergroep. Bij spoedplaatsingen krijgen we bericht van onze Klantadviseur.  Er wordt een 
intake ingepland met kind en ouder(s) en bij nieuwe kinderen en ouders een rondleiding.  
Welke afspraken worden hierover gemaakt met ouders? 
Er is een mogelijkheid om een dag(deel) te komen wennen.  
In overleg met de ouders van een nieuw kind worden afspraken gemaakt om het kind 2 dagdelen te laten wennen. 
Bij voorkeur laten we het kind wennen als er een plaats op de groep vrij i, als dit niet mogelijk is wordt een extra 
pedagogische medewerker ingezet. Er wordt hierbij gehoor gegeven aan de wensen van de ouders. Willen ze 
even blijven bij het wegbrengen? Willen ze langzaam opbouwen? Tussendoor telefonisch contact met de 
pedagogisch medewerkers? Per ouder kan dit verschillen en we proberen deze wensen zoveel mogelijk te 
respecteren.  
Kinderen die overgaan van de babygroep naar de peutergroep gaan ook wennen in de peutergroep. We kijken per 
kind wat er nodig is en hoe vaak en hoe lang ze het nodig hebben om te wennen. 
Bij alle kinderen kijken we vooral naar de behoefte van het kind. Het kind moet zich vooral veilig en vertrouwd 
gaan voelen. Er is ruimte voor individuele aandacht en het opbouwen van een vertrouwensband met de 
pedagogisch medewerkers en de andere kinderen op de groep. Het kind wordt voorgesteld aan de andere 
kinderen van de groep en krijgt alle gelegenheid om rustig de ruimte te verkennen.  

Pedagogisch medewerkers bieden het kind een veilige omgeving met aandacht voor de behoefte van het kind. Bij 
baby’s wordt er zoveel mogelijk het schema aangehouden zoals met ouders besproken, waarbij rekening wordt 
gehouden met de nieuwe omgeving, geluiden, prikkels, waaraan kinderen moeten wennen. Eventuele 
bijzonderheden of vragen worden bij het ophalen met ouders besproken. 

 



 

De matrix ‘Ik ben in beeld’ laat een rijke invulling zien. Om gericht te kunnen werken zal de focus voor 2020 

liggen op: 

1. 
 
Ik denk na.  
Altijd in dialoog 

Ik mag ervaringen opdoen en ik mag leren van situaties en activiteiten. Ik word serieus genomen.Ik word 
gestimuleerd om me te uiten en me te laten horen in een warme en veilige sfeer 

 
2. 
Ik kan het zelf zeggen, Ruimte voor initiatief.  

Keuzevrijheid: Ik mag kiezen hoe ik met anderen wil communiceren. Er wordt goed naar mij geluisterd en mijn 
initiatieven worden gevolgd. 

Organisatie: Er is voortdurend aandacht voor mijn initiatieven tot communicatie gedurende de dag. Mijn 
initiatieven tot communicatie worden gezien en benoemd. Er is voortdurend aandacht voor mijn initiatieven 
tot communicatie gedurende de dag. Ik mag kiezen hoe ik met anderen wil communiceren. Mijn initiatieven tot 
communicatie worden gezien en benoemd 
 
3.  
 
Ruimte voor initiatief. Ik ben ondernemend 

Ik mag mijn eigen interesses volgen en ik mag mijn eigen keuzes maken. Ik mag ondernemend zijn en de wereld 
om mij heen onderzoeken. Zelfsturing. Ik word gestimuleerd en gevolgd in mijn ondernemingsdrang. 
Initiatieven worden gezien als bevorderlijk voor de ontwikkeling  

 
4. Ik kan mijn lichaam gebruiken  

Ik beweeg me vrij in de ruimte en kan mijn eigen impulsen volgen. Ik kan beweging en rust afwisselen.Ik mag 
initiatieven nemen om mijn lichaam te gebruiken en te  ontwikkelen. Uitdaging en veiligheid zijn in balans. Er is 
voldoende keuzevrijheid Ik mag zelf kiezen of ik binnen of buiten wil spelen of werken, zodat ik zoveel mogelijk 
kan leren met mijn eigen lichaam. 

Bij De Spaaihoeve betrekken we de buitenruimte gedurende de dag bij het hele aanbod (onderwijs en 
kinderopvang). We willen de kinderen zoveel mogelijk de gelegenheid bieden buiten te leren en ervaringen op 
te doen.  



 

 

VE Plan 2020. 
VE-methode voor de peutergroep 
Wij hebben het als volgt geregeld: 
Geef aan met welke VE-methode jullie werken op de locatie. Beschrijf in concreet meetbare termen: 

a. De kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze te herkennen is in het 
aanbod van activiteiten. 
Voorschoolse educatie (VE) heeft als doel onderwijsachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen en 
waar nodig effectief te bestrijden. Dit doen we door in samenwerking met partners en gemeenten te 
werken aan het welbevinden en de betrokkenheid van onze kinderen. Als middel hierbij zetten we een 
VE-programma in. Het aanbod aan activiteiten komt voort uit kind- en groepsobservaties en wordt 
bijgesteld volgens de Plan-Do-Check-Act-cyclus. 
 

VE-programma 
Selecteer met welk VE-programma jullie werken. 
Startblokken (zie p. 11) 
Beredeneerd aanbod 
 

 
b. De wijze waarop de ontwikkeling wordt gestimuleerd; in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen en 

sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Wij zorgen ervoor dat kinderen in aanraking kunnen komen met de doelen van Stichting 
Leerplanontwikkeling (SLO). In bovenstaand VE-programma sluiten we aan bij de ontwikkeling van 
kinderen met bijzondere aandacht voor taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling.  
Op deze locatie werken wij met het volgende VE-programma: Beredeneerd Aanbod 
 

c. De wijze waarop de ontwikkeling wordt gevolgd en de wijze waarop op het aanbod wordt afgestemd. 
Op deze locatie volgen we de ontwikkeling van kinderen aan de hand van het kind-volg-systeem: 
 

Kind-volg-systeem 
Beschrijf met welk kind-volg-systeem jullie werken: Pravoo 
Indien er zorgen zijn over de ontwikkeling van het kind wordt, in overleg met ouders de IB-er 
ingeschakeld om te adviseren en waar nodig ouders ondersteuning te bieden bij de zorgvraag, zoals 
doorverwijzing naar passende instanties. 
 

 
d. De wijze waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 

We betrekken ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van hun kinderen door eens per 52 
weken met hen in gesprek te gaan. Tijdens dit gesprek bespreken de mentor en de ouders de stand 
van zaken, evalueren de acties op de locatie en thuis en maken nieuwe afspraken voor de komende 
periode. De afspraken worden genoteerd in een kinddossier.  
We introduceren de thema’s waarmee we werken aan de ouders. We geven ouders tips over dingen 
die ze thuis kunnen doen, bijvoorbeeld welke boekjes ze kunnen lezen of welke liedjes ze kunnen 
zingen.  



 

Ouders kunnen meedraaien op de groep om te kunnen ervaren hoe de ontwikkeling van kinderen 
gestimuleerd kan worden (afhankelijk van ouderpopulatie). 
 

e. Het inrichten van een passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en het 
beschikbaar stellen van passend materiaal. 
In elk lokaal zijn hoeken aanwezig waarin een kenmerkend domein van ontwikkeling te herkennen is, 
bijvoorbeeld een leeshoek, bouwhoek of huishoek. Middels de scanning op welbevinden en 
betrokkenheid krijgen we inzicht in de ontwikkeling van de kinderen, beoordelen we of de omgeving 
rijk en uitdagend genoeg is en voeren we aanpassingen door indien nodig. 
 

f. De wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen VE en de hieruit volgende 
zorgvuldige overgang. 
 

Doorgaande ontwikkellijn 
We stemmen jaarlijks onze thema’s af met basisschool De Spaaihoeve  
We werken met een overdrachtsformulier om de doorgaande lijn tussen peuterwerk en de 
basischool invulling te geven. 
Indien gewenst of nodig zorgen we ervoor dat we een overdracht plannen waarbij de mentor, de 
leerkracht en de ouder aanwezig zijn.  
Vastgelegd in SPIL-plan 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Evaluatie VE 2019: 

In 2019 hebben we ons als SPIL naar ouders toe geprofileerd. In de themabrieven hebben we verwezen naar 

liedjes/versjes en een ouderactiviteit voor thuis om ouders thuis bewust bezig te laten zijn met de 

taalontwikkeling. 

 

We hebben binnen de planning gedifferiënteerd op leeftijd (baby’s, peuters, kleuters). Het globale thema 

wordt voortaan steeds toegespitst op de leeftijd. We gebruiken per thema een checklist woordenschat. 

 

We zijn minder gebruik gaan maken van voorbeelden en vooral aan de slag gegaan met actief materiaal. 

Kinderen mogen zelf ontdekken wat ze allemaal met het materiaal kunnen.Door het pedagogisch kompas zijn 

we ons bewuster van het herkennen van welbevinden en betrokkenheid bij de kinderen. 

 

We hebben in 2019 het volgsysteem voor de kleuters uitgebreid naar de peuters.  

We hebben een start gemaakt met het volgsysteem voor de voorschool.  

We willen graag meer kennis over hoe taal aan te bieden aan anderstalige kinderen en kinderen met een 

taalachterstand. Een collega van school is dit schooljaar opleiding NT2 gaan volgen.  

 

We willen ouders nog meer betrekken bij het thema. Bij elk thema geven we de ouders een idee voor een 

thuisactiviteit die mee naar de voorschool en vroegschool genomen mag worden. Er wordt tijd besteed aan 

deze activiteit door een kringgesprek o.i.d. en plaatsen we hierover een berichtje op het portaal of klasbord.  

 

Binnen de voorschool en vroegschool hanteren we dezelfde dagplanning zodat er één lijn is voor de kinderen. 

Als de kinderen dan in de kleuterklas komen hebben ze de afbeeldingen al een keer gezien.  

 

We gaan onderzoeken hoe we onze thema’s betekenisvoller vorm kunnen geven.  

Alle thema’s worden via vast een format voorbereid.  

 

We helpen de kinderen bij het ontwikkelen van persoonlijke competenties.  

Binnen het speelleercentrum richten we hoeken in waarbij de kinderen zelf mogen ontdekken/onderzoeken 

wat ze willen maken/doen. Er wordt geen gebruik gemaakt van een voorbeeld maar we bieden materialen 

en/of een techniek aan en laten de kinderen zelf experimenteren. De PM’er wordt begeleider in het proces. 



 

Zaken als boterhammen smeren, stoelen in de kring zetten, het op de juiste manier opruimen zijn taken die de 

kinderen uitvoeren en wij begeleiden ze hier in. We laten het de kinderen zelf doen. 

 

We spelen in op de leefwereld van de kinderen.  

De thema’s worden niet meer van te voren bepaald voor heel het jaar. We kijken naar wat er leeft bij de 

kinderen en spelen hier op in. Wel staan de vaste thema’s zoals sinterklaas, kerst en het jaarthema vast. Als er 

een nieuwe periode aankomt overleggen de VVE coördinatoren welke thema’s er leven en kijken we hoe we dit 

naar elkaar toe kunnen trekken. 

 

We maken een functieomschrijving voor de VVE taken.  

Er is vaker gericht overleg tussen VVE-coördinatoren. We gaan dit jaar een duidelijke functie omschrijving 

maken zodat iedereen weet wat de verantwoordelijkheid van wie is en mocht er iemand uitvallen het 

makkelijker over te nemen is. 

Er vindt op tijd een warme overdracht plaats.  

De warme overdracht is soms wat aan de late kant. De PM’ers nemen eerder contact op met de leerkrachten.  

 

Er wordt in kaart gebracht hoe de zorg werkt op de spaaihoeve.  

Er wordt een stappenplan gemaakt van wat je doet bij zorg. Wie benader je eerst en wanneer wordt de IBer 

ingeschakeld. 

 

 

 



 

Inhoudelijke motivatie opleidingsmiddelen 2020.  

Op ons speelleercentrum zijn veel ouders die de Nederlandse taal niet beheersen en hierdoor veel NT2 
kinderen. Ook hebben we hierdoor met steeds meer verschillende culturen te maken en vinden we het 
belangrijk om inzicht te krijgen in al deze culturen zodat we de kinderen het best kunnen begeleiden en 
ondersteunen, wat ten goede komt aan de ontwikkeling van elk kind. We willen voor de 
deskundigheidsbevordering van al onze medewerkers een cursus Cultural Awareness en gespreksvoering met 
ouders in het Engels volgen. We willen deze training graag met zoveel mogelijk mensen volgen samen met het 
onderwijs.  

Onze locatie heeft de volgende aansturing en ondersteuning nodig van een pedagogische coach; we willen 
graag een opvolging, verlenging en borging van het pedagogisch kompas op de locatie. Wij vinden het 
belangrijk dat de pedagogisch coach regelmatig op alle groepen aanwezig is, zodat het ten goede komt aan alle 
kinderen, van 0-13 jaar, van Speelleercentrum De Spaaihoeve, zowel in opvang als onderwijs.  

Aanvraag voor basistrainingen:  

✓ Training Babyspecialist voor PM-ers van de babygroep die deze nog niet gevolgd hebben (5 PM-ers). 
✓ VVE opleiding VIB verrijkt voor 2 PM-ers.  
✓ Techniek & ik voor 1 PM-er èn een leerkracht van school 
✓ BHV basis met kinder EHBO voor 3 PM-ers. en 3 leerkrachten van school. 

Innovatie:  

✓ Voortgang leiderschapsontwikkelprogramma  
✓ Voortgang pedagogisch kompas 
✓ Forest school 

Specifiek locatiebudget:  

✓ Training cultural awareness en gespreksvoering met ouders in het Engels. In company, groep van 12 
personen, PM-ers en leerkrachten. 

✓ BHV herhaling met het alle BHV-ers van onze locatie, leerkrachten en pedagogisch medewerkers. 



 

Opleidingsmiddelen 2020 De Spaaihoeve Cluselaan en Heraultlaan. 
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