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1. Informatie over peutercentrum Pinokkio 
 
1.1 Het gebouw en de groepsruimte  
Peutercentrum Pinokkio is gevestigd in Voordorp. Het peutercentrum is gehuisvest aan de Che 
Guevarastraat in het gebouw van OBS Voordorp. Het lokaal wordt gedeeld met de BSO van Ludens 
Kinderopvang. Er moet daarom rekening worden gehouden met de indeling, het meubilair en de 
aankleding van de ruimte. Onvermijdelijk wordt er geschoven met het meubilair en zal materiaal 
regelmatig worden verplaatst.  
Tijdens de openingstijden van Pinokkio is de ruimte ingericht en ingesteld op peuters. De inrichting is 
praktisch en voldoet aan de normen betreffende veiligheid en hygiëne. Het lokaal heeft een vaste 
indeling. Zo is er een leeshoek, een huishoek, een bouwhoek/ministad, een ontdekhoek, een atelier 
en een speltafel. De materialen en de inrichting van de hoeken sluiten aan op het thema van dat 
moment.  
Op maandag wordt gebruik gemaakt van de gymzaal. Deze wordt gedeeld met OBS Voordorp en de 
BSO van Ludens Kinderopvang. Tijdens het gymmen worden de peuters gestimuleerd om op een 
leuke en veilige manier ervaringen op te doen. Zij ontwikkelen hun motoriek en het positief zelfbeeld 
zal worden versterkt.  
 
De ouders en hun kinderen treden het gebouw binnen via de hoofdingang van het gebouw van OBS 
Voordorp of via het hek van de binnentuin. Peutercentrum Pinokkio maakt gebruik van deze 
binnentuin en deelt deze met de BSO van Ludens.. De buitenruimte is geheel afgesloten door hekken 
en biedt volop mogelijkheden tot vrij spel. De peuters kunnen fietsen, steppen, een bal- of balansspel 
doen, etc. Ook is er een grote zandbak. Deze wordt ieder voorjaar voorzien van schoon zand. 
 
1.2 Veiligheid 
In de binnenruimte van het peutercentrum is een aantal aanpassingen gedaan, zodat het veilig is voor 
kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Er zijn hoge deurklinken, de deurscharnieren en radiotoren 
zijn afgeschermd en de ramen kunnen enkel op een kier worden opengezet. De buitenruimte is 
afgeschermd met hoge hekken. Het buitenhek is alleen te openen door een volwassene.  
De deur van de gymzaal heeft geen hoge deurklink. Wanneer een kind deze deur opent ziet één van 
de pedagogisch medewerkers dit direct en anticipeert hierop. De kinderen leren dat zij eerst 
toestemming moeten vragen wanneer zij de ruimte willen verlaten om bijvoorbeeld naar het toilet te 
gaan. Alle maatregelen voor de veiligheid en gezondheid zijn beschreven in het beleidsplan Veiligheid 
en Gezondheid. 
 
1.3 Groepsomvang, leeftijdsopbouw en medewerkers  
Het peutercentrum is voor kinderen van 2,5 – 4 jaar. Er komen op een dagdeel maximaal 16 
kinderen. Het maximaal aantal peuters is door de gemeente vastgesteld aan de hand van de grootte 
van het peutercentrum (3 m2 per kind). Tijdens de door de gemeente vastgestelde 
basisschoolvakanties en officiële vrije dagen is het peutercentrum gesloten. De kinderen met een 
indicatie komen drie keer per week, de andere kinderen een of twee keer. 
Kinderen met een indicatie voor Voorschoolse Educatie komen daarmee 16 uur per week, 40 weken 
per jaar (schoolvakanties zijn vrij) en in de 1,5 jaar tussen de leeftijd van 2,5 en 4 jaar in totaal 960 
uur op de Voorschoolse Educatie.  
 
De openingstijden zijn: 
Maandag 8.15 – 13.35 uur 
\dinsdag 8.15 – 13.35 uur 
Donderdag 8.15 – 13.35 uur 
De speelleergroep wordt geleid door twee vaste pedagogisch medewerkers. Ook kan er op de groep 
een stagiaire of vrijwilligster assisteren. Mocht een pedagogisch medewerker afwezig zijn in verband 
met ziekte of studie, dan wordt een gediplomeerd leidster opgeroepen. Er wordt gestreefd naar het 
hebben van vaste invalleidsters die bekend zijn met de gang van zaken binnen Pinokkio. Hierdoor 
kan de continuïteit en kwaliteit worden gehandhaafd. 
De vaste pedagogisch medewerkers op de groep worden ondersteund in hun werkzaamheden door 
een werkbegeleider en een zorgconsulent. De werkbegeleider ondersteunt en begeleidt de 
pedagogisch medewerkers bij het pedagogisch en didactisch handelen. Zij geeft vakinhoudelijke 
begeleiding en brengt samen met de pedagogisch medewerkers het pedagogisch handelen op hoger 
niveau. De zorgconsulent volgt samen met de pedagogisch medewerker de ontwikkeling van alle 
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kinderen op de groep. Zij geeft antwoord op de vragen van de pedagogisch medewerker en geeft 
adviezen. Zo nodig verwijst de zorgconsulent door naar externe deskundigen. De gebiedsmanager 
stuurt het team van pedagogisch medewerkers, de werkbegeleider en de zorgconsulent aan.  
 
 

2. Pedagogisch werken 
 
2.1 Methode 
Kaleidoscoop 
Binnen peutercentrum Pinokkio wordt gewerkt met de VVE-methode Kaleidoscoop. Kaleidoscoop is 
een educatieve methode die zich richt op de brede ontwikkeling van het kind. Het actief leren van de 
kinderen staat hierbij centraal: kinderen leren door actief betrokken te zijn bij mensen, materialen, 
gebeurtenissen en ideeën. De pedagogisch medewerkers ondersteunen het actief leren. Zij bieden de 
kinderen een uitdagende leeromgeving, helpen hen hun spel uit te breiden, praten met de kinderen 
over wat ze aan het doen zijn en helpen hen om problemen zelf op te lossen. 
Door het bieden van een uitdagende leeromgeving zal een kind zich spelend, ontdekkend en 
ervaringsgericht ontwikkelen. Dit zie je als volgt terug in de groep: 
- De groep is ingedeeld in hoeken die vaste namen hebben: de huishoek, de bouwhoek/de ministad, 
het atelier, de ontdekhoek en de leeshoek. Hoeken kunnen mee veranderen naar gelang het 
aangeboden thema; 
- Speelgoed staat op kind-hoogte, zodat kinderen dit zelf kunnen pakken én weer zelf kunnen  
  opruimen. De labels op de bakken laten de kinderen zien waar welk speelgoed hoort.  
Het doel van Kaleidoscoop is dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige en zekere individuen. De 
methode is erop gericht kinderen controle over hun eigen leven te geven. 
 
Handelingsgericht werken 
Ieder kind heeft zijn eigen ontwikkeling, karakter en behoeften. De pedagogisch medewerkers van 
Pinokkio passen het programma en de begeleiding hier op aan. Dat heet handelingsgericht werken. 
- De pedagogisch medewerkers observeren op systematische wijze de kinderen in de groep. Zij  
  leggen alle signalen en observaties vast. Het observatiesysteem KIJK! ondersteunt hen daarin.  
  Vanuit dit instrument worden gesprekken met ouders gevoerd. 
- De pedagogisch medewerkers analyseren wat de behoeften zijn van de groep.  
- Op basis daarvan worden doelen gesteld en wordt er een aangepast programma ontwikkeld:  
  individueel en voor de groep. 
 
Pedagogische uitgangspunten 
1. Spelenderwijs ontwikkelen 
2. Zelfstandigheid bevorderen 
3. Creëren van een veilig klimaat  
4. Vreedzaam werken: erkennen van verschillen 
5. Aansluiten bij de eigenheid van het kind  
6. Samen met ouders 
7. Doorgaande lijn naar de basisschool 
 
2.2 Volgen van de ontwikkeling 
De pedagogisch medewerkers volgen de individuele ontwikkeling van de kinderen in hun groep. Elke 
peuter en zijn/ haar ouders krijgt een mentor die deze ontwikkeling volgt en registreert in het 
observatiesysteem KIJK!. De mentor doet het kennismakingsgesprek met ouders en kind. 
Alle peuters worden in hun ontwikkeling gevolgd. Dit gebeurt door dagelijkse waarnemingen, gerichte 
observaties en periodieke registraties in KIJK!. Alle peuters worden regelmatig met de directe collega 
besproken. Daarnaast is er ongeveer vier keer per jaar een groepsbespreking met de werkbegeleider 
en de zorgconsulent. Met de ouders spreekt de mentor minimaal tweemaal per jaar over de 
ontwikkeling van hun kind. In dit gesprek komt aan de orde wat de ouders zelf ervaren over de 
ontwikkeling, welke stimulans het kind nodig heeft  en wat ouders ter aanvulling thuis kunnen doen. 
Indien nodig vinden de gesprekken vaker plaats. 
 
2.3 Kennismaking en wennen  
Als kinderen voor het eerst naar een peutercentrum komen is dit vaak hun eerste kennismaking met 
een groep leeftijdsgenoten. Het is vanzelfsprekend dat de kinderen moeten wennen aan deze nieuwe 



4 
Pedagogisch Werkplan 
Peutercentrum Pinokkio 
oktober 2020 

situatie. Vlak voordat een kind naar het peutercentrum komt zal er een kennismakingsgesprek 
plaatsvinden. Tussen ouders en pedagogisch medewerker wordt belangrijke informatie uitgewisseld 
en worden afspraken gemaakt over het wennen en het afscheid nemen. Ouders kunnen zelf 
aangeven hoe ze het wennen willen laten verlopen en wat zij denken dat het beste voor het kind zal 
zijn. Zij kennen hun kind en weten het best hoe hij of zij zal reageren op het afscheid nemen. 
Sommige peuters hebben last van verlatingsangst; ze denken dat hun ouders niet meer terug zullen 
komen. Het is daarom van groot belang zorgvuldig om te gaan met het wennen. 
De ouders hebben uiteraard ook moeite om hun kind achter te laten, vooral als hun peuter verdrietig 
is. De pedagogisch medewerkers geven aan dat de ouders  altijd mogen bellen om gerust gesteld te 
worden en beloven de ouders zelf te bellen als het kind niet te troosten is en overstuur raakt. 
 
Tijdens het gesprek zal de pedagogisch medewerker vanuit haar ervaring adviseren en vraagt zij de 
medewerking van de ouders in de volgende situaties: 

 Bij het vertrek is het belangrijk dat de ouder zelf duidelijk kenbaar maakt dat hij/ zij weggaat. Het 
kind weet dan waar het aan toe is en hoeft niet bang te zijn dat zijn of haar ouders onopgemerkt 
vertrokken zijn. De ouder geeft zelf aan wanneer hij/ zij weg wil gaan. Mocht het kind hier moeite 
mee hebben dan geeft hij/ zij het kind over aan de pedagogisch medewerker en wordt de ouder 
vervolgens uitgezwaaid. Het kind zal hierdoor voelen dat zijn mama of papa de pedagogisch 
medewerker vertrouwt; 

 Het is de bedoeling dat de ouder bereikbaar is zodat de pedagogisch medewerkers kunnen bellen 
wanneer het kind niet is te troosten; 

 De ouder kan worden gevraagd het kind de eerste ochtend een half uurtje eerder te komen halen.  
Kinderen kunnen ongerust worden wanneer zij andere ouders zien verschijnen, maar hun eigen 
ouders nog niet. Tien minuten wachten kan dan ineens te lang gaan duren. 

Het belangrijkste is dat de ouder vertrouwen heeft en zich goed voelt bij de manier waarop het 
wennen verloopt. Dat gevoel zal de ouder ook overbrengen op het kind. 
 
Wanneer de peuter na dit gesprek voor de eerste keer komt kan het kennismaken met de andere 
peuters en pedagogisch medewerkers. Tijdens de eerste ochtenden staan de pedagogisch 
medewerkers dichtbij het nieuwe kind om hem of haar te steunen en wegwijs te maken in de nieuwe 
situatie. Hierdoor leren zij het kind sneller kennen en kunnen zij beter inspringen op zijn of haar 
behoeften. Mocht een peuter moeite hebben met afscheid nemen en/ of het wennen dan proberen we 
het op allerlei manieren toch op zijn of haar gemak te stellen door: 

 Het kind te erkennen in zijn gevoelens en te zeggen “je vindt het niet zo leuk dat mama weg is, 
hé?’. Hierna is het mogelijk de peuter te vertellen dat mama echt weer terugkomt. Een fase 
daarna kan zijn dat de pedagogisch medewerkers het kind vertellen welke leuke dingen er te 
doen zijn of kunnen de dagritmekaarten worden bekeken;  

 Extra aandacht te geven en afleiding te bieden; 

 Rustig op de bank te gaan zitten en een boekje te lezen;  

 De peuter te betrekken bij activiteiten van de andere kinderen. Soms raakt hij/zij dan 
geïnteresseerd. 

 
2.4 Welkom en spelinlopen 
 
2.4.1 Welkom 
Om ouders en kinderen welkom te heten begroet minimaal een pedagogisch medewerkers alle 
ouders en kinderen persoonlijk bij binnenkomst.   
 
2.4.2 Spelinloop. 
Om ouders en peuters welkom te heten zeggen de pedagogisch medewerkers iedereen, zowel 
ouders als kinderen, bij het binnenkomen op ooghoogte gedag. Vooraf hebben de pedagogisch 
medewerkers verschillende materialen op de tafel klaargelegd. Deze hebben betrekking op het thema 
(puzzels, ontwikkelingsmaterialen, boekjes). Tijdens de spelinloop is er voor de ouders en hun 
kinderen tijd om samen met het ontwikkelingsmateriaal te spelen. De overgang naar het afscheid 
nemen wordt op deze manier voor het kind makkelijker. Ook kunnen ouders met elkaar kennismaken 
en ideeën opdoen voor bijvoorbeeld spelmateriaal thuis. De spelinloop vindt plaats van 8.45 uur tot 
9.00 uur.  
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2.5 Activiteiten en materialen  
Jonge kinderen leren de omgeving om zich heen te begrijpen en ermee om te gaan door te spelen. 
Door hen de mogelijkheid te bieden spelend de wereld om zich heen te ontdekken sluiten de 
pedagogisch medewerkers aan bij de ervaringen en talenten van de kinderen. Van daaruit wordt de 
verdieping gezocht en zullen de ervaringen van de kinderen spelenderwijs worden uitgebreid. 
Het peutercentrum biedt peuters een uitdagende omgeving waarin voor de kinderen steeds weer iets 
nieuws te ontdekken en te ervaren is. Het spelmateriaal in de verschillende hoeken wordt regelmatig 
aangepast waardoor kinderen opnieuw gestimuleerd worden om te ontdekken en zich te ontwikkelen. 
Er wordt binnen peutercentrum Pinokkio handelingsgericht gewerkt Er is een afwisseling tussen 
gestructureerd spel en activiteiten en vrij spel en zelf gekozen activiteiten. Pedagogisch medewerkers 
richten zich met een passend aanbod op de peuter als individu en op de hele groep kinderen. 
Medewerkers helpen de peuters om steeds een stapje verder te groeien in hun ontwikkeling. Ze gaan 
hierbij uit van de behoefte van kinderen en het tempo van de ontwikkeling. De kinderen worden niet 
gedwongen om mee te doen aan een activiteit, maar er wordt geprobeerd iedereen erbij te betrekken 
Spel, spelmateriaal en speelgoed speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de peuter. Het 
meest kenmerkende van spel is dat het vaak zomaar optreedt. Het is geen middel om een doel te 
bereiken en de prestatie komt niet op de eerste plaats. Spelen is een doel op zich. Een ander 
belangrijk kenmerk van spel is dat het vrijwillig gebeurd. Het gaat spontaan en spelenderwijs leert het 
kind ervan. Het belangrijkste element is dat het kind er plezier in heeft.  
Dit is tevens van toepassing bij het creatief bezig zijn met de knutselmaterialen. Voor vrijwel alle 
kinderen geldt dat zij trots zijn op hun werkje en bij het maken voldoening hebben gekregen.  
Soms kan het zijn dat ouders andere verwachtingen hebben ten aanzien van de prestatie van hun 
kind. Geprobeerd wordt hen duidelijk te maken wat de visie van het peutercentrum is op het gebied 
van creatief bezig zijn: spelenderwijs ontdekken. Het gaat hier niet om een mooi knutselwerkje, maar 
om de ervaring en ontdekking van het kind op het eigen niveau. 
 
De volgende mogelijkheden/materialen worden in de diverse hoeken binnen het peutercentrum 
aangeboden: 

 Materialen voor sociaal spel en vrij spel; 

 Creatieve- en knutselmaterialen; 

 Constructiematerialen, bouwmaterialen en puzzels; 

 Materialen die de taalontwikkeling stimuleren; 

 Materialen om te ontdekken; 

 Binnenspelen, buitenspelen en de ontwikkeling van de grove motoriek. 
 
Binnen de verschillende thema’s worden de peuters gestimuleerd in: 

 ontdekken en onderzoeken; 

 fantasie- en rollenspel; 

 tellen en meten; 

 bewegen en dansen; 

 zingen en muziek; 

 creativiteit. 
De kasten zijn zo ingericht dat de peuters zelf de materialen kunnen pakken. Elke ochtend is er voor 
alle peuters minstens één keer een gestructureerd en begeleid samenspel met een doel of wordt er 
samengewerkt aan een uitdagende taak. Dit vindt plaats in een klein groepje, de kleine kring 
genoemd.  
 
Tijdens het spelend leren werken de pedagogisch medewerkers samen met de kinderen aan de 
volgende ontwikkelingsgebieden: 
• Spraak- en taalontwikkeling;  
• Cognitieve ontwikkeling;  
• Sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfredzaamheid; 
• Ontluikende geletterdheid en ontluikende gecijferdheid ; 
• Teken- en spelontwikkeling;  
• Motorische ontwikkeling. 
 
2.6 Partnerschap met ouders 
Ouders/verzorgers zijn altijd de belangrijkste opvoeders van hun kinderen en hebben daarmee 
vanzelfsprekend een grote invloed op de ontwikkeling van hun kind. Daarom zijn de pedagogisch 
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medewerkers en ouders partners in de opvoeding van het kind. Wij ondersteunen ouders en 
versterken de ouderbetrokkenheid en geven de ouderparticipatie vorm. Dit doen we door: 

 In dialoog met ouders vorm te geven aan de spelinloop, uitjes, ouderactiviteiten en 
bijeenkomsten; 

 Het opzetten van en contact onderhouden met een oudercommissie;  

 Ouders te vragen over welke onderwerpen zij een ouderbijeenkomst zouden willen; 

 Met ouders over de vorderingen van hun kind te spreken; 

 Tips te geven bij opvoedvraagstukken;  

 Ouders informatie te geven over de thema’s en activiteiten waar binnen het peutercentrum 
aan gewerkt wordt. Per thema ontvangen de ouders een nieuwsbrief. Hierin wordt o.a. 
beschreven welke activiteiten plaatsvinden en welke boeken, woordkaarten en liedjes 
centraal staan. Via WhatsApp worden foto’s gestuurd van de verschillende activiteiten.  

 
2.7 Vreedzaam werken: erkennen van verschillen  
Binnen Spelenderwijs Ludens gaan wij op een vreedzame manier met elkaar om, zo ook bij Pinokkio. 
De pedagogisch medewerkers besteden aan de hand van het programma De Vreedzame School op 
een gerichte wijze aandacht aan de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen: 
- De pedagogisch medewerkers laten aan het kind merken dat het mag zijn wie  
  het is;  
- We leren de kinderen dat ondanks iedereen anders is, wij bij elkaar horen; 
- De kinderen hebben een stem en krijgen de kans hun eigen keuzes te maken; 
- De kinderen worden gezien en gehoord en krijgen daarbij pedagogische opstekers; 
- De kinderen leert sociale vaardigheden en het vreedzaam oplossen van conflicten;  
- De kinderen worden geholpen waar nodig en de kinderen helpen de pedagogisch medewerkers en  
  elkaar; 
- De kinderen worden uitgedaagd te groeien in hun zelfstandigheid; 
- De kinderen wordt geleerd hun steentje bij te dragen en zo van betekenis te zijn;  
- Er vinden vreedzame activiteiten plaats waarbij de kinderen spelenderwijs leren luisteren, delen en  
  op hun beurt te wachten; 
- Iedere dag is één peuter de Helpende Hand. Boven de foto van de desbetreffende peuter is een  
  hand geplaatst, zodat bij binnenkomst duidelijk is wie die dag mag helpen. De Helpende Hand mag  
  die dag helpen bij verschillende taken. 
 
 

3. Dagindeling  
 
De ochtendindeling van Pinokkio ziet er als volgt uit:  
8.15 uur De kinderen komen binnen. Er is voor de ouders en hun kinderen ruimte en tijd  

 om samen een spelletje aan tafel te doen of in één van de speelhoeken te spelen. 
Tijdens deze spelinloop kunnen de ouders met elkaar contact leggen en kunnen zij 
ideeën opdoen voor bijvoorbeeld spelmateriaal voor thuis; 

8.45 uur De pedagogisch medewerkers en de kinderen gaan in de kring zitten. In de kring 
wordt   het Goedemorgen lied gezongen en worden de dagritmekaarten bekeken en 
besproken.  

9.00 uur Tijdens het spelen wordt er ook van de mogelijkheid gebruik gemaakt om individueel 
of in een kleine groep te werken;  

9.45 uur De wekker gaat en er wordt gezamenlijk opgeruimd 
10 uur  Vervolgens gaan de peuters naar het toilet of worden zij wanneer nodig verschoond.  
   Hierna wassen de peuters hun handen en gaan zij aan tafel zitten voor het eet- en  

drinkmoment. Zij eten fruit of rauwe groente, zoals tomaatjes, komkommer of wortel. 
    Druiven en cherrytomaatjes worden doormidden gesneden in verband met  
   verstikkingsgevaar. De kinderen krijgen water te drinken; 
10.30 uur Vervolgens gaat de groep (bij droog weer) naar buiten waar de peuters het  

buitenspeelterrein op hun eigen manier kunnen verkennen d.m.v. fietsen, rennen,  
klimmen of in de zandbak spelen. Op maandag wordt de ochtend afgesloten in de 
gymzaal; 

11.30 uur Brood eten en toilet 
12.15 uur Na het tafelmoment wordt een boek voorgelezen of lezen de kinderen zelfstandig een 

boekje. 
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13.15 uur Hierna volgt het terugkijken. De kinderen vertellen waar, waarmee en met wie zij 
hebben gespeeld. We nemen afscheid van elkaar en ouders halen de kinderen op. 

13.35 uur  De kinderen zijn opgehaald. 
 
 

4. Gezond beleid en vieren van feesten 
 
Tijdens het dagdeel is er altijd gelegenheid voor peuters om wat te eten en te drinken. Het kan een 
moment zijn van rust in de groep. In de ochtend eten de kinderen fruit en drinken een beker water. 
Het fruit nemen de peuters zelf mee.  
We vieren de verjaardagen van alle kinderen. De jarige wordt tijdens het verjaardagsfeestje in het 
zonnetje gezet. Er wordt samen met de jarige een verjaardagmuts gemaakt, er wordt gezongen en de 
muziekinstrumenten worden erbij gepakt. Uiteraard mag de jarige ook gezond trakteren, bijvoorbeeld 
rozijntjes, komkommer, tomaatjes of fruit. De ouders worden voor ideeën doorverwezen naar 
websites als : www.gezondtrakteren.nl en www.voedingscentrum.nl 
Binnen het peutercentrum wordt ook aandacht besteed aan het vieren van Sinterklaas, Kerst, 
Suikerfeest, Pasen, enz. Ook tijdens deze vieringen leert het peutercentrum de ouders en hun 
kinderen dat lekker eten ook gezond kan zijn.  
 
 

5. Contacten met ouders 
 
Als een kind naar peutercentrum Pinokkio gaat heeft de mentor een kennismakingsgesprek met de 
ouders en het kind. Tweemaal per jaar registreren we de ontwikkeling van de peuter in het 
observatiesysteem KIJK! in. Naar aanleiding van die observatie is er een gesprek met de ouders, dat 
noemen we een KIJK!gesprek. Daarin wordt de ontwikkeling van hun kind besproken . Als het kind 
het peutercentrum verlaat, is er een afsluitend gesprek. We bespreken dan de overdracht naar de 
basisschool. Als het nodig is, is er tussentijds nog een extra gesprek. Praktische zaken en kleine 
dingen die ons opgevallen zijn of die de ouders aandragen, worden bij binnenkomst of na afloop van 
de ochtend met ouders besproken. Alle groepen maken in het contact met ouders gebruik van een 
WhatsApp groep, hiermee worden de ouders op de hoogte gebracht van de activiteiten die 
plaatsvinden tijdens de ochtend of middag, d.m.v. van het versturen van foto’s. Tevens worden deze 
app groepen gebruikt om informatie aan ouders door te geven.  Als de medewerkers problemen in de 
ontwikkeling van een kind zien, bespreken ze dit met de ouders. In overleg wordt eventuele hulp 
ingeschakeld (bijv. de zorgconsulent, logopedie of Peuterplus). Zie hieronder bij zorg. Daarnaast 
nodigen wij ouders een aantal keer uit om mee te doen aan een ouderactiviteit, dit kan in maar ook 
buiten de speelzaal zijn.  
 
 

6. Zorg om kinderen: de rol van de zorgconsulent 
 
Binnen het peutercentrum worden kinderen met een ontwikkelingsprobleem vroegtijdig gesignaleerd. 
Aan het peutercentrum is een zorgconsulent verbonden die samen met de pedagogisch medewerker 
de ontwikkeling van alle kinderen op de groep volgt. Zij is daarom regelmatig op de groep aanwezig. 
Zij geeft antwoord op de vragen van de pedagogisch medewerker en geeft adviezen.   
De zorgconsulent bespreekt met de pedagogisch medewerker wat het kind nodig heeft om zich zo 
goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Zo nodig kijkt de zorgconsulent gericht naar het kind op de 
groep. Wij bespreken onze ervaringen en observaties met de ouders en spreken gezamenlijk het 
ondersteunende aanbod door. We houden de ouders regelmatig op de hoogte hierover en passen het 
aanbod aan. 
Wat de zorgconsulent heeft gezien bespreken wij in een oudergesprek. Mocht het kind meer nodig 
hebben dan wat wij zelf op de groep kunnen bieden, dan bespreken wij dat ook met de ouders. 
Zo nodig verwijst de zorgconsulent door naar externe deskundigen, zoals de logopedist of de 
fysiotherapeut. Soms adviseren wij verder onderzoek. Vaak heeft de zorgconsulent een 
coördinerende rol in het onderzoeken waar het beste een passend aanbod gerealiseerd kan worden. 
Zij doet dit in goed overleg met de ouders.  
De zorgconsulent heeft contacten met instanties zoals de Consultatiebureaus van de afdeling 
Jeugdgezondheid Gemeente Utrecht en het Buurtteam in de wijk, maar ook met het Audiologisch 
Centrum, Auris en Kentalis. We werken met de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’.  

http://www.gezondtrakteren.nl/
http://www.voedingscentrum.nl/
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7. Overdracht naar basisschool 
 

Peutercentrum Pinokkio is gehuisvest in het gebouw van OBS Voordorp en werkt dan ook nauw 
samen met deze basisschool. Hiernaast stromen kinderen regelmatig door naar de andere scholen in 
de wijk. Als een kind naar het basisonderwijs gaat wordt in overleg met ouders alle belangrijke 
informatie overgedragen aan de basisschool. Zo is de leerkracht goed op de hoogte en kan de 
leerkracht het kind meteen goed begeleiden. Voordat het kind naar de basisschool gaat voeren de 
pedagogisch medewerkers een eindgesprek met de ouders. Dit is een laatste gesprek over de 
ontwikkeling van het kind. Aan ouders wordt uitgelegd dat er een overdracht naar de basisschool zal 
plaatsvinden. Indien ouders hier bezwaar tegen hebben krijgt de school het bericht dat ouders geen 
toestemming hebben gegeven voor een overdracht.  
De informatie over de peuters wordt overgedragen middels het observatiesysteem KIJK!. 
Voor kinderen die het peutercentrum 4 dagdelen bezoeken wordt altijd een 'warme overdracht' 
gerealiseerd. Dit betekent dat de school schriftelijke informatie krijgt, maar dat er ook een gesprek 
gevoerd wordt met de leerkracht van groep 1 of een andere medewerker van de school. Soms zal 
ook de zorgconsulent bij dit gesprek aanwezig zijn. 
 
 

8. Hoe worden medewerkers ondersteund bij hun werk  
 
Medewerkers worden in hun werk ondersteund en aangestuurd door een werkbegeleider, een 
zorgconsulent en een manager. Ze hebben regelmatig overleg waarin de inhoud van het werk, de 
onderlinge samenwerking en de kinderen besproken worden. Het pedagogisch beleidsplan en het 
werkplan zijn het uitgangspunt bij het aanbieden van kwalitatief goed peuterspeelzaalwerk.  
De medewerkers worden ondersteund en gecoacht bij hun werk en gestimuleerd in hun ontwikkeling 
als beroepskracht door deelname aan (na)scholingen en trainingen. 
    
  

       9.    Huisregels of andere zaken 
 
Brengen en halen 
U kunt uw kind om 8.15 uur naar peutercentrum Pinokkio brengen. Tot 8.45 uur is er een spelinloop. 
Tijdens deze spelinloop kunt u samen met uw kind spelen. De overgang naar het afscheid nemen zal 
op deze manier makkelijker worden voor uw kind. Ook kunt u hier met andere ouders kennismaken 
en ideeën opdoen voor bijvoorbeeld spelmateriaal thuis. 
Om 13.35 uur worden de kinderen opgehaald.  
Bij het halen of brengen van uw kind wordt belangrijk informatie uitgewisseld. Is er iets gebeurd 
waardoor uw kind anders dan anders kan zijn, meldt dit dan, zodat de pedagogisch medewerkers hier 
op in kunnen spelen. Ook de pedagogisch medewerkers geven bij het halen aan hoe de dag is 
verlopen. Hiernaast kunt u altijd een afspraak maken als u meer tijd nodig heeft voor een gesprek. 
Wanneer een kind door iemand anders wordt opgehaald dient u dit van te voren door te geven. 
 
Afmelden 
Als uw kind ziek is kunt u het niet naar het peutercentrum brengen. U meldt dat bij het peutercentrum. 
Wanneer uw kind ziek wordt zal de pedagogisch medewerker u vragen uw kind te komen halen. Als 
uw kind een besmettelijke ziekte heeft of bijvoorbeeld hoofdluis overlegt u met de pedagogisch 
medewerker. De beslissing of een kind al dan niet kan komen of kan blijven neemt de pedagogisch 
medewerker. Wij baseren ons hierbij op het advies van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en  Milieu). 
Bij afwezigheid door ziekte of andere redenen vragen wij u dit telefonisch aan ons door te geven. Dit 
kan ook via WhatsApp: 06 - 13 14 03 52. 
 
Afscheid nemen 
Kinderen moeten hun ouders/verzorgers kunnen vertrouwen. Daarom is het zeer belangrijk dat deze 
eerlijk tegen de kinderen zijn en altijd afscheid nemen voordat ze weggaan. 
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Eten en drinken 
Het ontbijt van thuis mag niet verder worden opgegeten in de groepsruimte. 
Als tussendoortje mag uw kind fruit of rauwe groenten, zoals komkommer, tomaatjes of wortels 
meenemen in een eigen bakje. Wij vragen u druiven en cherrytomaatjes in de lengte doormidden te 
snijden in verband met verstikkingsgevaar. Naast dit gezonde tussendoortje krijgen de peuters water 
te drinken. Ook moeten de kinderen brood meenemen voor de lunch. 
 
Gezonde traktaties  
Heeft uw kind iets te vieren? Zorg dan voor een gezonde traktatie. Voorbeelden zijn rozijntjes, 
komkommer, tomaatjes of fruit. Voor meer ideeën kunt u een kijkje nemen op de volgende websites: 
www.gezondtrakteren.nl en www.voedingscentrum.nl 
 
Luiers 
Wanneer uw kind nog niet zindelijk is vragen wij u te zorgen voor voldoende luiers. Mocht uw kind 
bezig zijn met zindelijk worden, dan is het belangrijk voldoende reservekleding mee te geven. 
 
Speelgoed 
Kinderen mogen speelgoed van huis meenemen, maar dit is op eigen risico. Andere kinderen kunnen 
er mee gaan spelen of het raakt kwijt. Het meegenomen speelgoed gaat voordat wij in de kring gaan 
zitten in de rugzak van het kind.  
 
Taal 
De voertaal in de groep is Nederlands. 
 
 Bijzonderheden 
* in geval van overgevoeligheid voor bepaalde stoffen of allergieën dient dit gemeld te worden (tijdens  
  het intakegesprek wordt hier specifiek naar gevraagd).   
* Er moet altijd gewaarschuwd worden in geval van besmettelijke ziekten. 

http://www.gezondtrakteren.nl/
http://www.voedingscentrum.nl/

