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Inleiding  
 
 

Stichting SpelenderWijs wil een eenduidige en continue opvoedkundige kwaliteit 
ontwikkelen en bewaken. Dit pedagogisch beleidsplan biedt de pedagogisch medewerkers 
een richtlijn voor het pedagogisch handelen en geeft ouders inzicht in de wijze van werken 
op de peuterspeelgroep en de buitenschoolse opvang.  
 
Om eenduidige en kwalitatief goede dienstverlening te bieden binnen het 
kinderopvangaanbod van stichting SpelenderWijs, werken wij vanuit dit pedagogisch 
beleidsplan. Voor de verschillende locaties en voorzieningen binnen stichting SpelenderWijs 
zijn separaat werkplannen ontwikkeld. Daarin staat wat het pedagogisch beleid betekent 
voor de dagelijkse verzorging en begeleiding van de kinderen.  
 
Het bijzondere van de kinderopvang van stichting SpelenderWijs is dat het altijd is gekoppeld 
aan een basisschool van IJsselgraaf, de stichting voor openbaar primair onderwijs in 
Doetinchem, Bronckhorst en Doesburg. Per locatie wordt gekeken welke opvangvorm 
wenselijk is en wordt deze integraal verbonden aan de basisschool. Dit gebeurt altijd onder 
de regels van de wet Kinderopvang en wordt afgestemd op de leeftijdsgroep van de 
kinderen. Dit betekent dat er zowel sprake kan zijn van peuteropvang voor kinderen van  
2 – 4 jaar als van buitenschoolse opvang voor kinderen tussen 4-13 jaar. Dit pedagogisch 
beleidsplan maakt waar nodig onderscheid tussen deze vormen van opvang.  
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1 Visie 
We baseren ons handelen op de overtuiging dat elk kind de moeite waard is. Aandacht, 
acceptatie en gezien worden leiden ertoe dat kinderen zich prettig en gewaardeerd voelen. 
Er is ruimte voor elk kind, ieder met een eigen ontwikkeling, met een eigen manier en 
tempo. We creëren een omgeving die kinderen motiveert om zich verder te ontwikkelen en 
dit op meer dan alleen op cognitief gebied. Autonomie en welbevinden zien we als pijlers 
voor een goede en gezonde ontwikkeling van kinderen. We willen bijdragen aan het groeien 
en bloeien van kinderen, zodat zij met een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen in de wereld 
komen te staan.  
 
Het woord ‘samen’ is veelzeggend voor onze aanpak. Naast de individuele aandacht voor 
kinderen zijn we erop gericht om kinderen te leren om op een goede manier met elkaar om 
te gaan. Onze verbondenheid aan het openbaar onderwijs betekent dat we ook binnen de 
kinderopvang kinderen leren om rekening te houden met verschillen en andere culturen en 
overtuigingen te respecteren.  
 
Dat we in een kennissamenleving leven, betekent dat we in aansluiting op het onderwijs ook 
aandacht besteden aan vaardigheden en competenties die nodig zijn om te functioneren in 
de 21e eeuw. Kinderen leren altijd, overal, hun leven lang en in een verschillend tempo. 
Moderne technologie maakt een onmisbaar deel uit van het leerproces van kinderen. 
Kinderen leren steeds meer hun eigen leerproces vorm te geven en we zien hierin voor 
onszelf een begeleidende en coachende rol weggelegd.  
 

1.1   Speerpunten: 

 SpelenderWijs biedt elk kind de ruimte om zich op zijn eigen manier en tempo te 

ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving. De pedagogisch medewerkers 

stimuleren de emotionele, sociale, creatieve, lichamelijke en cognitieve ontwikkeling 

van het kind. 

 Een goede relatie tussen pedagogisch medewerker en kind is belangrijk, evenals een 

goede samenwerking tussen pedagogisch medewerker en ouders. Ouders zijn 

hoofdverantwoordelijk voor de opvoeding. De pedagogisch medewerkers delen deze 

verantwoordelijkheid met de ouders. 

 Binnen SpelenderWijs worden bij de opvoeding algemeen aanvaarde regels en normen 

gehanteerd. Pedagogisch medewerkers gaan op een opbouwende en stimulerende 

manier om met het gedrag en de emoties van de kinderen. Deze positieve 

opvoedingsaanpak draagt bij aan het zelfvertrouwen en positieve zelfbeeld van 

kinderen.  

 Kinderen worden gestimuleerd dagelijks buiten te spelen en er worden creatieve, 

muzikale, bewegings-, taal- en denkactiviteiten georganiseerd.  

 Talentontwikkeling van kinderen is een speerpunt. Een activiteitenaanbod wordt in 

afstemming met de school waaraan de kinderopvang verbonden is, ontwikkeld. Dat 

betekent dat we de ontwikkeling van kinderen volgen en aansluiten op datgene waar 

ze goed in zijn of wat ze leuk vinden om te doen en waar zij zich verder in willen 

ontwikkelen.  van een gevoel van emotionele veiligheid  
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2 Vier pedagogische basisdoelen 
Sinds 2005 staan de vier pedagogische basisdoelen in de beleidsregels kwaliteit 
kinderopvang. In de beleidsregels staat de uitwerking van wat in de Wet kinderopvang 
bedoeld wordt met ‘verantwoorde kinderopvang’. De doelen zijn het centrale uitgangspunt 
voor het dagelijkse werk op de groep. Deze formulering is algemeen en geldt zowel voor de 
peuterspeelgroepen als voor de buitenschoolse opvang. 
 
In dit pedagogisch beleidsplan leest u hoe SpelenderWijs  aan deze wettelijke eisen voldoet. 
Naast de visie en speerpunten wordt beschreven hoe we de pedagogische basisdoelen 
vormgeven:  
1. het bieden van fysieke en sociaal/emotionele veiligheid  

2. het bevorderen van de persoonlijke competentie van kinderen 

3. het bevorderen van de sociale competentie van kinderen  

4. socialisatie door overdracht van waarden en normen 

 

 

2.1  Het bieden van fysieke en sociaal/emotionele veiligheid 

 
Onze benadering van alle kinderen 
Onze benadering kenmerkt zich door positieve aandacht en actief luisteren. Onze 
basishouding naar kinderen is warm en belangstellend. We vinden het belangrijk dat een 
kind zich thuis voelt op de opvang. We bieden individuele aandacht aan kinderen én hebben 
aandacht voor het groepsproces. Een kind dat zich prettig en geaccepteerd voelt op de 
opvang en in de groep, zal zich positief ontwikkelen en kunnen profiteren van alle nieuwe 
kansen en uitdagingen die de opvang biedt. Welbevinden zien we als een pijler voor een 
goede en gezonde ontwikkeling van kinderen. We streven ernaar om bij te dragen aan het 
welbevinden en een positief zelfbeeld van kinderen, zodat zij met zelfvertrouwen in de 
wereld komen te staan.  
 

De peuterspeelgroep 
In de peuterspeelgroep bieden we verzorging, begeleiding en opvoeding aan kinderen van  
2-4 jaar.  Voor deze jonge kinderen richten we een warme en schone omgeving in en we 
zorgen voor een klimaat waarin kinderen zich geliefd en geaccepteerd voelen. De omgeving 
is veilig, overzichtelijk en duidelijk. Veilig, door de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen en 
te werken met vaste groepen en vaste pedagogisch medewerkers. Zij bouwen een 
persoonlijke relatie op met de kinderen. Duidelijkheid, door te kiezen voor een vaste 
dagindeling waarin er vaste momenten zijn voor eten, drinken en activiteiten. Met de vaste 
gewoonten die ouders ook kennen, is de opvang voor kinderen een herkenbare en veilige 
plek.  
 
Het vier-ogen-principe  
We hanteren het ‘vier-ogen-principe’. Dit wil zeggen dat er altijd iemand moet kunnen 
meekijken of meeluisteren. Afhankelijk van de situatie betekent dit, dat er zoveel mogelijk 
twee volwassenen op een groep aanwezig zijn, deuren open staan, pedagogisch 
medewerkers zonder kloppen bij elkaar binnenlopen en audiovisuele middelen ingezet 
worden.  
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Buitenschoolse opvang  
Onze pedagogisch medewerkers zorgen er op verschillende manieren voor dat kinderen 

zich veilig voelen in hun BSO. In de eerste plaats zorgen wij voor een schone, opgeruimde 
en veilige omgeving die gezellig is ingericht. Hoewel kinderen altijd leren, is er verschil 
tussen onderwijstijd en vrije tijd en willen we afwisseling bieden in het dagritme van 
kinderen. Kinderen die het fijn vinden om alleen te zijn en om zelf te kiezen wat ze willen 
doen, krijgen daarvoor de ruimte na de start in de stamgroep. Wij zorgen er voor dat 
kinderen weten wanneer welke activiteiten plaatsvinden.  
 
Daarnaast is het voor kinderen belangrijk om zich emotioneel veilig te voelen in de groep 
waarvan ze deel uitmaken en bij de pedagogisch medewerkers. De omgangsregels in de BSO 
zijn erop gericht dat iedereen elkaar en de omgeving met respect behandelt. We spreken af 
hoe gewenst gedrag eruit ziet. De pedagogisch medewerkers zoeken continu naar een 
balans tussen structuur en vrijheid en naar een balans tussen individueel belang en 
groepsbelang. 
 
Het pedagogisch klimaat in het gebouw waarin opvang en onderwijs plaatsvinden is 
afgestemd. We geloven dat eenzelfde aanpak en benadering van ’s ochtends vroeg tot ’s 
avonds laat bijdraagt aan een herkenbare en veilige omgeving voor kinderen. Dat biedt een 
essentiële basis.  
 
 

Veiligheid bieden aan kinderen houdt in dat wij:  
 
- zorgen voor een goede hygiëne en persoonlijke verzorging;  
- werken vanuit stamgroepen met groepsgenootjes;  
- werken volgens een bekend dagritme met vaste rituelen;  
- ons voorspelbaar gedragen voor kinderen;  
- warmte en genegenheid bieden aan kinderen;  
- kinderen met respect benaderen en individuele aandacht geven;  
- wenmomenten zoveel mogelijk afstemmen op ouders en kind;  
- ouders en kind ondersteunen bij het afscheid. 
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2.2   Het bevorderen van de persoonlijke competentie van kinderen 

 
Bij de ontwikkeling van de persoonlijke competenties gaat het wat ons betreft zowel om de 
ontwikkeling van de persoonlijkheid van kinderen als om de ontwikkeling van hun kennis, 
kunde, vaardigheden en talenten. Persoonlijkheidsontwikkeling betreft zaken als steeds 
beter zelfstandig kunnen zijn, zelf verantwoordelijkheid dragen, een eigen identiteit 
ontwikkelen en sensitiviteit voor wat gepast is en ongepast. Vertrouwen op je intuïtie en 
weten wat wel en niet bij je past omdat je in staat bent tot zelfreflectie.  
Er wordt aandacht besteed aan persoonlijke verhalen en het kind wordt gestimuleerd zich te 
uiten en eigen keuzes te maken. De pedagogische medewerker waardeert onderlinge 
verschillen tussen de kinderen in bijvoorbeeld voorkeur voor activiteiten, tempo en 
spontaniteit. Talentontwikkeling kan op allerlei gebieden plaatsvinden: intellectueel, 
lichamelijk of creatief terrein.  
 
Peuterspeelgroep 
Wij gaan ervan uit dat kinderen een natuurlijke kracht hebben om zich te ontwikkelen en dat 
ze geboren worden met veel mogelijkheden in zich. Wij zien het kind als een onderzoeker en 
ontwikkelaar. Kinderen mogen op hun eigen manier de wereld ontdekken. Dat ontdekken 
gaat door communiceren, onderzoeken, spel en activiteiten.  
De inrichting van de ruimte is een speel- en leeromgeving en kent een heldere structuur. 
Vaste plekken waar materialen zijn uitgestald zorgen ervoor dat het de kinderen duidelijk is 
waarmee ze kunnen spelen. 
Er zijn hoeken ingericht die aansluiten op de verschillende ontwikkelingsgebieden.  
De speelomgeving moet in balans zijn: rust uitstralen, maar ook nieuwsgierig maken. Door 
regelmatig een aantal materialen te wisselen maken we de ruimte tegelijkertijd betrouwbaar 
en interessant. Als kinderen teveel materialen krijgen aangeboden, snuffelen ze overal even 
aan, maar komen moeilijker tot spel. 
Bij het inrichten van het lokaal wordt er rekening gehouden met de verschillen in leeftijd en  
verschillen in ontwikkelingsniveau. Bij ons is divers speelgoed in meervoud beschikbaar, 
kinderen kunnen zo elkaars spel imiteren, waardoor de eerste vormen van samenspel 
ontstaan. 
Om tegemoet te komen aan de verschillende behoeften van de kinderen bieden we keuze- 
mogelijkheden in gevarieerde materialen. De materialen voor zelfstandig spel liggen op 
ooghoogte van de kinderen zodat ze deze zelf kunnen pakken en terugzetten. Wij 
observeren het spel zodat we het voor een volgende keer kunnen uitbreiden en verdiepen.  
De hoeken sluiten aan op de behoeften van kinderen, b.v. handelen met materialen, 
bouwen, rustig een boekje lezen, bewegen, rollenspel of muziek maken. Tegelijkertijd zijn de 
hoeken bedoeld om de kinderen uit te dagen om zich op verschillende 
ontwikkelingsgebieden te stimuleren tijdens zelfstandig spelen en werken in hoeken. Wij 
zorgen ervoor dat de belangrijkste ontwikkelingsgebieden altijd worden aangesproken en 
dat de andere worden afgewisseld. 
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Buitenschoolse opvang 
In onze benadering en activiteiten zijn we gericht op het stimuleren van competenties die 
worden benoemd als de 21e eeuwse vaardigheden. We willen onze kinderen helpen om zich 
voor te bereiden op de toekomst; we willen bijdragen aan vaardigheden waarmee ze zich 
goed kunnen redden en goed voorbereid door kunnen stromen naar (hoger) 
vervolgonderwijs. Het gaat hierbij om de volgende competenties:  
 Samenwerken; 

 Kennisconstructie; 

 ICT gebruik voor leren en ontwikkelen; 

 Probleemoplossend denken en creativiteit ; 

 Planmatig werken. 

 
De voorkeur van een kind is leidend, want daar doet het kind ervaring mee op en daar leert 
het van. Het is juist de vrijheid in de BSO die iets unieks kan bijdragen aan de 
persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen. Ze leren zelfstandigheid, zelfvertrouwen, 
flexibiliteit, keuzes maken, een probleem creatief aanpakken en je aanpassen aan 
omstandigheden. De pedagogisch medewerkers hebben oog voor wat het kind nodig heeft 
om te groeien en zijn in staat hierop te anticiperen. Ze houden in het oog dat kinderen door 
de jaren heen steeds zelfstandiger worden. Er zijn diverse speelhoeken en materialen die 
daarvoor tot hun beschikking staan. 
 

Werken aan de persoonlijke competentie van kinderen doen we als we:  
 
- kinderen observeren;  
- aansluiten bij de emoties van het kind;  
- kinderen de gelegenheid geven om zelf te doen wat ze zelf kunnen of willen proberen;  
- kinderen ruimte geven om zich te ontdekken, onderzoeken en ervaren;  
- kinderen stimuleren om grenzen te verleggen;  
- aansluiten bij het tempo en de mogelijkheden van het kind;  
- kinderen laten ontdekken en leren door zowel vrij spel als geleid spel;  
- activiteitenplekken passend, speelklaar en uitdagend inrichten;  
- activiteiten aanbieden gericht op alle ontwikkelingsgebieden;  
- inspelen op de interesse en fantasie van kinderen. 
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2.3    Het bevorderen van de sociale competentie van kinderen 

 
Het ontwikkelen van sociale vaardigheden vinden we belangrijk. Hierbij gaat het om het 
aanleren van gedrag dat bijdraagt aan een goede omgang met elkaar. Daarom besteden we 
aandacht aan competenties als luisteren, samenwerken, elkaar helpen, elkaar waarderen. 
Het gaat ons ook om het leren van het maken van weloverwogen keuzes: wat wil ik? Met 
wie wil ik spelen? Wat wil ik doen? Wat als mijn vriendje wat anders wil doen? Hoe maak ik 
ruzie? Hoe maak ik het goed? Kan ik dat of heb ik hulp nodig? Hoe sluit ik aan bij een 
groepje? Hoe vraag ik of ik mee mag doen? En hoe gedraag ik me als het antwoord 
tegenvalt? Ieder kind regelt dit op eigen wijze. Waar het ene kind gemakkelijk om kan gaan 
met (nieuwe) situaties kan een ander kind dat knap lastig vinden. Kinderopvang biedt volop 
gelegenheid om jezelf te ontdekken in relatie tot anderen. Het kind leert grenzen van 
zichzelf en anderen kennen en daarmee om te gaan. Ze leren om te gaan met andere 
belangen en behoeften. Het kind kan op een gegeven moment samen met een vriendje 
apart een spelletje doen zonder direct toezicht van een volwassene. Met deze werkwijze 
sluit de kinderopvang aan op de werkwijze van de Kanjertraining, waarmee ook veel 
IJsselgraafscholen werken. Dit is een weerbaarheidstraining voor kinderen, die gericht is op 
vertrouwen in jezelf en in een ander.  
 
 

2.4    Socialisatie en overdracht van normen en waarden 

 
Waarden zijn ideeën of opvattingen die aangeven hoe belangrijk mensen iets vinden en zijn 
onmiskenbaar cultuurgebonden. Ze veranderen in de loop van de tijd en variëren van 
samenleving tot samenleving. Normen vertalen de waarden in regels en voorschriften. Een 
waarde is bijvoorbeeld respect hebben voor elkaar. Een norm is dat lijfelijke agressie niet 
wordt toegestaan. De culturele overdracht hoort er in de kinderopvang ook bij zoals 
Koningsdag viering, de avond 4 daagse, feesten, tradities, kledingcodes en gewoontes, enz. 
In feite vormt de kinderopvang ook een samenleving op zichzelf met een bredere 
samenstelling dan een gezin. Ieder kind heeft zijn eigen cultuur en achtergrond al dan niet 
met een eigen rugzakje aan leuke en minder leuke ervaringen. Dat maakt dat er een brede 
mix komt van sociale achtergronden, leefstijlen en omgangsvormen. Kinderen krijgen kans 
om kennis te maken met diversiteit binnen onze samenleving. Overigens geldt dit tevens 
voor ouders en pedagogisch medewerkers. Daarin krijgen ze veel vrijheid. Maar die vrijheid 
moet passend zijn binnen de mogelijkheden en regels die gelden binnen de buitenschoolse 
opvang en dus ook binnen het gehele educatieve centrum/ integraal kindcentrum. 

 
De kinderen mogen meedenken over de gang van zaken en zijn medeverantwoordelijk voor 
activiteiten. We geven daarmee vorm aan de waarden ‘betrokkenheid’ en 
‘medezeggenschap en participatie’. Hierdoor gaan kinderen ervaren dat besluiten 
consequenties hebben en wat het betekent om verantwoordelijkheid te dragen.  
Afspraak = afspraak is een norm die we aanleren. De achterliggende waarde daarvan is dat 
kinderen leren betrouwbaar te zijn. De pedagogisch medewerker staat hiermee voor de taak 
om uitleg te geven over het nut van een regel of afspraak. Ook moet zij kunnen reflecteren 
en zich flexibel opstellen om te discussiëren over regels. Om ze eventueel te herzien of aan 
te passen aan de situatie.  
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We hanteren heldere huisregels en laten deze aansluiten op het onderwijs en wat ouders 
vinden. Zo schreeuwen we niet naar elkaar. Dat betekent dat we naar de persoon toe gaan 
als we iets willen zeggen. De kracht van herhaling van eenzelfde regel geeft een goed 
resultaat. Niet schreeuwen binnen school, niet schreeuwen thuis maakt dat de regel 
herkenbaar wordt in verschillende situaties.  

 

Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van waarden en normen betekent:  
 
- zich bewust zijn van eigen waarden en normen;  
- verschillen benoemen en waarderen;  
- op vragen ingaan;  
- uitleg geven over de wereld die kinderen aan het ontdekken zijn;  
- respect en waardering tonen voor diversiteit (cultuurverschillen);  
- kinderen omgangsvormen bijbrengen;  
- kinderen stimuleren voor elkaar te zorgen, elkaar geen pijn te doen, elkaar niet te dwingen;  
- ruimte hebben voor de inbreng van kinderen;  
- zorgen voor de omgeving. 
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3 Het pedagogisch handelen 
 
De pedagogisch medewerkers zijn de spil waar het pedagogisch beleid om draait. De 
kwaliteit van de opvang wordt door hun handelen en behandelen bepaald. Zij zorgen voor 
een veilige en prettige omgeving en begeleiden de kinderen bij het leren en ontwikkelen.  
Ouders tekenen voor het overdragen van een stukje opvoeding aan de pedagogische 
medewerkers. Dat we werken vanuit dat gegeven betekent een verantwoordelijkheid die we 
diep voelen en serieus nemen.  
 

3.1.  De kwaliteit van de medewerkers 
Werken in de opvang vraagt van de pedagogisch medewerker een adequate begeleiding en 
een sensitieve opstelling. De kwaliteit van de pedagogisch medewerker wordt gekenmerkt 
door: 
 
Sensitieve responsiviteit. De pedagogisch medewerker is alert op de signalen die een kind 
afgeeft en reageert daar adequaat op. Ze ziet, hoort en erkent het kind. Een kind heeft 
anderen nodig om zich goed te ontwikkelen.   
 
Het bieden van structuur en grenzen. De pedagogisch medewerker bemiddelt bij conflicten 
en begeleidt bij het aangeven van grenzen en het oplossen van problemen. Ze stelt 
duidelijke regels en leeft deze na. 
 
Het werken vanuit een basishouding van respect en liefdevolle omgang.  Kinderen zijn, 
afhankelijk van hun leeftijd, in meer of mindere mate afhankelijk van de pedagogisch 
medewerker. Zij weet dat en zij houdt rekening met het verschil in autonomie waar kinderen 
behoefte aan hebben.  
 
Verbale communicatie. In het werken met kinderen is er veel aandacht voor de 
taalontwikkeling. Taal is het voertuig waardoor we de wereld, onszelf en anderen leren 
begrijpen. De pedagogisch medewerker luistert met aandacht naar de kinderen en reageert 
daar actief op. De pedagogisch medewerker beheerst de Nederlands taal goed, spreekt 
kinderen waar nodig aan op gedrag en houding, beloont en waardeert verbaal en moedigt 
verbale communicatie tussen kinderen aan.  
 
Het stimuleren van de (groeps)ontwikkeling. De pedagogisch medewerker kent de kinderen 
en kan inschatten wat een kind aankan. Ze stemt de begeleiding af op de behoefte van één 
of meerdere kinderen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een medewerker alleen de spelregels 
van een spel hoeft uit te leggen of ook juist begeleiding biedt tijdens het spel. De 
pedagogisch medewerker heeft kennis van groepsontwikkeling en begrip voor het belang 
van de peer-group bij oudere kinderen. 
 
Rolmodel. In dit alles is de pedagogisch medewerker zich bewust van haar positie als 
rolmodel. Voordoen is nadoen. 
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4 Hoe zien onze groepen er uit? 
 

 

4.1   Stamgroepen  

In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de dagopvang en de buitenschoolse 
opvang in één vaste groep kinderen geplaatst wordt. Voor de dagopvang wordt deze groep 
kinderen een 'stamgroep' genoemd. 
Er zijn regels voor het maximaal (gelijktijdig aanwezige) aantal kinderen dat één pedagogisch 
medewerker mag opvangen. Kinderen en ouders moeten ook weten in welke stamgroep hun 
kind zit, waar de eigen ruimte is en welke pedagogisch medewerkers bij welke groep horen. 
In de pedagogische werkplannen van de afzonderlijke locaties is de werkwijze, de maximale 
omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroepen beschreven. Daarin is ook te lezen bij 
welke (spel)activiteiten de kinderen de stamgroep verlaten. 
 
Peuterspeelgroep 
Onze peuterspeelgroepen zijn tijdens de schoolweken 3 – 5 ochtenden open. Er zijn 
maximaal 16 peuters in de groep met twee vaste pedagogisch medewerkers. Alle peuters 
komen minimaal twee dagdelen per week. Peuters die extra ondersteuning nodig hebben bij 
hun ontwikkeling, komen één of twee extra dagdelen. Dit gebeurt altijd op verwijzing van 
het consultatiebureau. 
 
Buitenschoolse opvang 
Wij bieden opvang aan kinderen van 4 t/m 12 jaar vóór en na schooltijd en hele dagen 
tijdens schoolvakanties en andere schoolvrije dagen. Er zijn maximaal 22 kinderen in de 
groep onder begeleiding van twee pedagogische medewerkers. 
Op grote locaties werken wij met leeftijdsgroepen: een groep voor kinderen van 4 t/m 7 jaar 
en een groep voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Als een accommodatie dit toelaat en het 
aantal kinderen voldoende is, zijn er meerdere plekken voor de oudste BSO-kinderen. Bij 
voldoende plek krijgen ruimtes specifieke functies zoals een techniekruimte, 
atelier/knutselruimte, en/of er is een aparte meiden- en jongensruimte.  
De oudste kinderen mogen met toestemming van hun ouder(s) zonder toezicht buiten 
spelen en/of zelfstandig naar een vriendje of (sport)club.  
Tijdens de schoolvakanties kan het voorkomen dat de kinderen van meerdere locaties 
samen worden opgevangen op één BSO locatie.  Dit doen wij als er op de eigen BSO te 
weinig kinderen zijn om een leuke vakantiedag te organiseren. Ouders worden hierover 
altijd voorafgaand aan elke vakantie geïnformeerd en om toestemming gevraagd als de 
opvang op een andere locatie plaats vindt.  
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5 Hoe zetten wij personeel in (beroepskracht-kind-ratio BKR) 
 

Wij werken met gekwalificeerde pedagogisch medewerkers die in het bezit zijn van een 
‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ en een diploma conform CAO-eisen. De medewerkers 
worden ingezet volgens de afspraken uit het Convenant Kwaliteit Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen. Om de continuïteit in de groep en het kinderdagverblijf te waarborgen, 
werken we bij ziekte en zwangerschapsverlof zoveel mogelijk met vaste vervangers die ook 
aan bovenstaande eisen voldoen. SpelenderWijs is een erkend leerbedrijf voor de Beroeps 
Begeleidende Leerweg (BBL) en de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL). De stagiaires en 
beroepskrachten-in-opleiding worden ingezet volgens de afspraken in de CAO en volgens het 
stagebeleid/beleid ongediplomeerde medewerkers van SpelenderWijs.  
In pedagogische werkplannen wordt beschreven of en hoe er stagiaires worden ingezet op 
de groep. 
 
 

5.1. Scholing/coaching/ kwalificatie 

Wij hechten veel waarde aan goed personeel. Goed in de zin van opleiding en ervaring, maar 
ook goed in de zin van enthousiast, gemotiveerd en gepassioneerd. Ouders mogen 
verwachten dat hun kinderen op een deskundige en vriendelijke wijze worden begeleid. De 
functie van de pedagogisch medewerker is een verantwoordelijke en veelomvattende 
functie. Dit vraagt om een goede basis van opleiding en ervaring.  
 
Onze visie op leren:  
Medewerkers zijn verantwoordelijk voor hun leerproces en koppelen hun leerdoelen aan de 
dagelijkse praktijk. Met een doelgerichte, actieve, nieuwsgierige en zelfstandige leerhouding 
ontplooien en ontwikkelen professionals zich het beste. Leren is een proces van luisteren, 
oefenen, debatteren, discussiëren en reflecteren. Leren wordt versterkt in een omgeving 
waarin daadwerkelijk aandacht is voor persoonlijk talent, een eigen denkstijl en een veilige 
omgeving. 
 
Onze organisatie onderkent de noodzaak van planmatig opleiden als instrument om 
enerzijds de vaardigheden en kennis van de medewerkers in stand te houden en om 
anderzijds in te spelen op de persoonlijke opleidings- en ontwikkelingsbehoefte van 
individuele medewerkers.  
 
Het is voor Stichting SpelenderWijs IJsselgraaf van essentieel belang dat medewerkers over 
kennis en competenties beschikken die nodig zijn om in te kunnen spelen op veranderingen 
en ontwikkelingen nu en in de toekomst. Het ontwikkelen van medewerkers levert een 
bijdrage aan het behalen van de organisatiedoelstellingen en heeft een positief effect op het 
binden, boeien en bloeien van (talentvolle) medewerkers. 
 

Cursussen, bijscholing, netwerkleren, het bieden van ontwikkelings- of 
doorgroeimogelijkheden en het inwerken van nieuwe medewerkers zijn belangrijk voor het 
behoud en het aanleren van vakkennis & vaardigheden. 
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Het is van groot belang dat alle betreffende medewerkers zelf de verantwoordelijkheid 
nemen en een actieve houding aannemen om hun kennis en vaardigheden op peil te 
houden.  
 
SpelenderWijs stelt jaarlijks een opleidingsplan op waarin aan alle medewerkers scholing 
wordt aangeboden conform de eisen uit de wet Kinderopvang maar waarin ook aandacht is 
voor individuele scholingsbehoeften van medewerkers. 
 

5.2.  Beleid en thema’s  

Tijdens teamvergaderingen wordt aandacht besteed aan de implementatie van beleid en het 
borgen van beleid. Of er wordt aandacht besteed aan een specifiek thema in het kader van 
pedagogisch handelen. Regelmatig worden de medewerkers bijgeschoold op zowel 
pedagogisch gebied als ook op hun vaardigheden m.b.t. communicatie, brandpreventie, 
ziekte en ongevallen, enz. Het pedagogisch handelen, de organisatie en uitvoering in de 
praktijk en de aansturing van dit alles zijn onderwerpen die in teamvergaderingen en/of 
tijdens individuele coachinggesprekken aan bod komen.  
 
 

6 Ontwikkelingsgericht activiteitenaanbod 

 
6.1   Peuterspeelgroepen  

De peuterspeelgroep is niet alleen een veilige maar ook een uitdagende plek, helemaal 
afgestemd op de kinderen. Bij  SoelenderWijs willen we kinderen ontwikkelingskansen 
bieden en aansluiten bij hun interesses. Hierdoor laten we ons leiden bij de indeling en 
inrichting van de binnen- en buitenruimtes. We letten er op dat kinderen veel zelfstandig 
kunnen en dat ze daarvoor ruimschoots speel- en leerruimte hebben. Ook over de aanschaf 
van speelgoed en spelmateriaal denken we zorgvuldig na.  
 
Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat zij de kans krijgen om dingen 
zelfstandig uit te proberen. Daarom staan bij ons veel spullen in open kasten zodat kinderen 
zelf kunnen kiezen en pakken. De groepen voor peuters zijn ingericht met verschillende 
activiteitenhoeken. Hoeken zorgen ervoor dat de kinderen de gelegenheid krijgen om in 
groepjes geconcentreerd met iets bezig te zijn. Er zijn afgebakende hoeken zoals een 
leeshoek, een huishoek en een bouwhoek. Door ervoor te zorgen dat de hoeken speelklaar 
zijn, stimuleren we de kinderen om te gaan spelen. ‘Echt’ materiaal vormt daarbij de beste 
inspiratie: echte telefoons, hoeden, takken en gereedschappen bieden veel speelplezier en 
veel speelervaringen. 
 
We zien dat als wij met veel aandacht en zorg met de ruimte en materialen omgaan, de 
kinderen dit overnemen. We proberen ook ruimte te maken om knutselwerken en 
bouwwerken langer op de groep te laten staan, zodat kinderen en ouders ernaar kijken en 
erover praten. Door goed naar kinderen te kijken en te luisteren zien pedagogisch 
medewerkers welke onderwerpen kinderen bezig houden. Dat kan ook leiden tot grotere, 
langer lopende projecten. 
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6.2   Voor- en vroegschoolse educatie 

SpelenderWijs heeft een apart  beleidsplan voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). 
In dit VVE-beleidsplan staat beschreven op welke wijze  SpelenderWijs, uitvoering geeft aan 
de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Aan de Voor- en Vroegschoolse Educatie ligt een visie 
ten grondslag. Deze visie en de vertaling hiervan zijn nader uitgewerkt in dit VVE-
beleidsplan.  
Het VVE-beleidsplan is de basis voor het werkplan op locatie, specifiek gericht op het VVE-
aanbod.  
 
VVE is gericht op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden beginnend in 
kinderdagverblijven en/of peuterarrangementen doorlopend tot en met groep twee van de 
basisschool. 
Naast spelen en ontmoeten wordt binnen SpelenderWijs expliciet aandacht besteed aan de 
ontwikkeling van het kind en het signaleren van eventuele ontwikkelingsachterstand of 
ontwikkelingsvoorsprong. Door middel van inzet van Voor- en Vroegschoolse Educatie 
bieden we kinderen een betere startpositie op de basisschool. 
 
De reden waarom wij kiezen voor een VVE-aanbod is dat wij de meerwaarde van een goed 
peuteraanbod zien. Kinderen zijn nieuwsgierig en willen onderzoeken. Kinderen willen leren, 
op avontuur door het leven. En dat is nu juist datgene wat wij willen bieden. Ons programma 
wordt dan ook aan ieder kind aangeboden. Zo hebben alle kinderen profijt van alles wat VVE 
biedt. 
 
 

6.3   Het volgen van kinderen 

Gedurende het jaar worden kinderen door de pedagogisch medewerkers geobserveerd. 
Eenmaal per jaar wordt van deze observatiemomenten een observatieformulier ingevuld. 
Het uitgangspunt van deze observatie is niet het opsporen van problemen, maar het doel 
van de observaties is het meten van het welbevinden van het individuele kind binnen de 
groep. In geval van zorgen om een kind kan hetzelfde instrument gehanteerd worden om 
een objectief beeld te krijgen van de (mogelijke) problematiek. Voor een extra observatie 
buiten de gebruikelijke observatie wordt toestemming gevraagd aan de ouders.  
 
Op het moment dat het verblijf van het kind op de peuteropvang stopt, wordt  de meest 
recente observatie, met toestemming van de ouders/verzorgers, aan de leerkracht van de 
basisschool die het kind zal gaan bezoeken gegeven. De ouders ontvangen een kopie. Als het 
kind bij het verlaten van de peuterspeelgroep nog geen 4 jaar is, dan krijgen de ouders de 
observatie mee naar huis. Elk jaar worden 10-minutengesprekken georganiseerd voor 
ouders die dit wensen (het is niet verplicht). Hiervan wordt een verslag gemaakt dat wordt 
bewaard. De ouders ontvangen desgewenst een kopie. Indien er behoefte is aan een extra 
gesprek en/of observatie kunnen ouders hierom vragen. 
 
 

 

 
 



16 

 

 
Buiten spelen  
Buiten zijn en buitenspelen doet goed en vinden de meeste kinderen heerlijk. Buitenspelen 
hoort bij ons dagelijks programma en is niet alleen gekoppeld aan mooi weer. Kinderen 
hebben de drang dingen te ontdekken. Dat kunnen ze, welke leeftijd ze ook hebben, veilig 
op onze buitenterreinen. Kinderen leren hier net als binnen, spelenderwijs met risico’s 
omgaan. Dat is niet alleen goed voor de motorische, maar ook voor de sociale ontwikkeling. 
En wat te denken van de cognitieve vaardigheden? Afstanden leren inschatten, de eigen 
grenzen bepalen bij het boompje klimmen of over muurtjes lopen, zijn zaken die het hele 
leven van pas komen. 
 

Eten en drinken  
Het eten wordt gezien als een sociaal groepsgebeuren. Het gaat niet alleen om het eten, 
maar ook om het contact met elkaar. Het is een gezellig rustpunt op de dag, waarbij 
aandacht wordt besteed aan eenvoudige tafelmanieren en de motorische en sociale 
ontwikkeling wordt gestimuleerd.  
Wij zorgen voor een gezonde maaltijd en tussendoortjes. Fruit en groente staan zowel op de 
peuterspeelgroepen als de buitenschoolse opvang dagelijks standaard op ons menu.  
 
Verschonen, toiletbezoek en zindelijk worden 
Wij gaan er vanuit dat het kind zindelijk wordt als het daar zelf aan toe is. Vanaf het moment 
dat de pedagogisch medewerker merkt dat het kind hier bewuster mee omgaat, speelt zij 
hierop in. Dit gebeurt o.a. door het prijzen van de plasjes op de wc en regelmatig te vragen 
of het kind moet plassen. Hierbij vinden wij het belangrijk om dit in overleg met de ouders te 
doen. Zo wordt verschonen, wc zitten een steeds terugkerend gezamenlijk gebeuren, 
waarbij de grotere kinderen een voorbeeld zijn voor de kleintjes. 
 
 

6.4   Buitenschoolse opvang 

 
Starten in de basisgroep bij voorschoolse opvang en naschoolse opvang  
Bij de voorschoolse opvang staat voorop dat de kinderen rustig aan de dag beginnen voordat 
ze de klas in gaan. Het ene kind heeft nog even tijd nodig om wakker te worden, het andere 
is al volop in touw. ‘Niets moet’ is hierbij het motto. De kleuters worden naar de klas 
gebracht door de pedagogisch medewerker, de oudere kinderen lopen zelf naar de klas.  
Bij aankomst na schooltijd bij de BSO mogen kinderen even ontladen van de dag op school 
en iets voor zichzelf doen. Daarna gaan we samen in de hele groep iets drinken en fruit eten. 
Daarna gaan we als het weer het toelaat buitenspelen. Ook ondernemen we elke dag wat. 
Knutselen, sporten, samen iets lekkers maken of spelletjes doen zijn dan onder andere de 
mogelijkheden.  
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Georganiseerde activiteiten binnen de BSO 
De pedagogisch medewerkers plannen en bedenken activiteiten waarbij alle competenties 
van kinderen worden gestimuleerd. Op alle ontwikkelingsgebieden worden kinderen 
aangemoedigd om speel-leerervaringen op te doen.  
Medewerkers bedenken met welk doel een activiteit wordt ingezet en welke competenties 
er door worden aangesproken. Ze worden op tijd in een planning gezet en per week 
opgehangen zodat ouders en kinderen kunnen zien wat er op het programma staat.  
In het geval van de georganiseerde activiteiten worden de activiteiten vooraf 
geprogrammeerd en ligt het initiatief bij de pedagogisch medewerker. Het betekent soms 
dat kinderen hun basisgroep verlaten en in dat geval wordt het goed met elkaar omgaan 
door de pedagogisch medewerker goed bewaakt. Tijdens het uitvoeren van de activiteit kijkt 
de medewerker goed naar hoe het spel zich ontwikkelt en houdt ze rekening met interesses 
en tempo van kinderen. Daardoor benut of creëert ze kansen voor kinderen. De 
georganiseerde activiteiten hebben een vrijblijvend karakter: je mag meedoen, maar het 
hoeft niet. 
 
Doorgaande lijn in activiteiten en talentontwikkeling binnen de BSO 
BSO en school sluiten nauw op elkaar aan in pedagogische benadering én in activiteiten. Dat 
betekent dat er uitwisseling is tussen leerkrachten en pedagogisch medewerkers over 
thema’s die de school behandelt en waar ook tijd en aandacht aan wordt besteed in de 
naschoolse tijd. De school is hierin leidend. Niet alle kinderen zitten op de BSO en daarom 
wordt in de naschoolse tijd waar mogelijk op een leuke manier aandacht besteed aan 
actuele thema’s. Daarbij is geen sprake van activiteiten waarmee onderwijsdoelen worden 
behaald. De activiteiten vormen een extra verrijking voor kinderen en zijn een aanvulling op 
het schoolse aanbod. Sommige activiteiten worden daarom ook opengesteld voor kinderen 
van specifieke groepen.  
 
Vrij spel binnen de BSO 
Gedurende de tijd in de BSO is er ook sprake van vrij spel naast de georganiseerde 
activiteiten. Op die momenten kunnen kinderen zelf kiezen wat ze willen doen. Ook op die 
momenten kijkt de pedagogisch medewerker mee. Indien nodig zal ze ingrijpen, hetzij in het 
proces van samen spelen, hetzij om de interesse van kinderen weer op te wekken of om 
regels duidelijk te maken. 
Medewerkers stimuleren het samenspel van de kinderen en respecteren dit door niet 
onnodig binnen te dringen in dat spel. Ze geven de kinderen de gelegenheid om hun 
onderlinge botsingen samen op te lossen, omdat kinderen daar van leren hoe ze met 
anderen om kunnen gaan. Als de kinderen er samen niet uitkomen, bieden ze steun bij het 
vinden van een oplossing.  
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21e eeuwse vaardigheden binnen de BSO 
In de activiteiten die de BSO aanbiedt, zowel georganiseerd als in het vrije spel, wordt door 
de pedagogisch medewerkers gelet op het inbrengen van elementen die behoren tot de 21e 
eeuwse vaardigheden. Dat betekent dat activiteiten worden aangeboden die de 
vaardigheden van kinderen vergroten op de gebieden genoemd in paragraaf 4. Hierbij gaat 
het om: 
 
 Vaardigheid ‘Samenwerking’ 

Bij deze vaardigheid wordt uitgegaan van activiteiten die er op gericht zijn om kinderen 
samen te laten werken. Nadruk ligt dan vooral op de kwaliteit van de samenwerking. Dan 
gaat het om het delen van verantwoordelijkheid. Hierbij leren de kinderen om te 
onderhandelen, de taken te verdelen, te luisteren naar de ideeën van anderen om zo tot een 
gezamenlijk product te komen. Kinderen leren hiervan dat ze elkaar nodig hebben om iets 
tot stand te brengen. 
 
 Vaardigheid ‘Kennisconstructie’ 

Kennisconstructie betekent dat een activiteit onderdelen bevat waarbij kinderen nieuwe 
informatie en inzichten kunnen combineren met wat ze al weten. Bijvoorbeeld door het 
doen van onderzoek, analyse en evaluatie. Een activiteit wordt sterker wanneer er diverse 
kennisgebieden worden aangesproken, bijvoorbeeld als er sprake is van integratie van 
rekenen, biologie en muziek.  
 
 Vaardigheid ICT gebruik voor leren 

In activiteiten willen we ook gebruik maken van elementen waarbij ict een 
belangrijke rol speelt. Bijvoorbeeld door computers, laptops, smartphones, tablets, maar ook 
digitale videorecorders en fotocamera’s te gebruiken. Deze vaardigheid kent dan ook een 
sterke samenhang met de vaardigheid ‘kennisconstructie’. Op deze manier leren kinderen 
informatie te verzamelen en aan elkaar te koppelen.  
 
 Vaardigheid probleemoplossend denken en creativiteit 

In het ontwerp van georganiseerde activiteiten wordt aandacht besteed aan elementen 
waarbij een beroep wordt gedaan op het probleemoplossend vermogen en de creativiteit 
van leerlingen. Te denken valt aan het zoeken van oplossingen voor een nieuw probleem, 
het afronden van een taak zonder instructies over de te volgen aanpak of het samenstellen 
van een complex product dat voldoet aan een aantal vooraf gestelde eisen.  
 
 Vaardigheid planmatig werken 

Bij planmatig werken worden elementen in activiteiten ingebracht die te maken hebben met 
zelfsturing. Bijvoorbeeld door een product te ontwerpen waarbij sprake is van activiteiten op 
meerdere dagen of momenten. Kinderen zijn dan zelf verantwoordelijk voor planning, 
kwaliteitsbewaking en uiteindelijke zelfevaluatie en reflectie.  
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Talentontwikkeling 
Talentontwikkeling van kinderen is een speerpunt. Zoals beschreven wordt het 
activiteitenaanbod ook in afstemming met de school waaraan de BSO verbonden is, 
ontwikkeld. Dat betekent tevens dat we de ontwikkeling van kinderen met hen zelf, hun 
ouders en de school bespreken. Zo kunnen we in de naschoolse tijd specifiek aansluiten op 
datgene waar kinderen goed in zijn of wat ze leuk vinden om te doen en waar zij zich verder 
in willen ontwikkelen.  
 
Materialen om mee te spelen  
Bij verschillende leeftijden horen verschillende ontwikkelingsfasen. Dat vereist van de 
pedagogisch medewerkers een aanpassing van het gedrag in relatie tot de verschillende 
leeftijdsgroepen en het organiseren van passende activiteiten. Dat vereist ook zorg voor 
adequaat en passend spel- en ontwikkelingsmateriaal. Het is tevens belangrijk om te weten 
welke materialen geschikt zijn. De ontwikkeling van kinderen verloopt echter lang niet altijd 
in hetzelfde tempo. Soms maken kinderen op een bepaald gebied ineens een groeispurt. 
Daarom is het belangrijk dat kennis van verschillende ontwikkelingsfasen wordt gekoppeld 
aan informatie over individuele kinderen door observatie.  
Wanneer dat gebeurt worden er ook goede keuzes gemaakt voor het materiaal dat wordt 
gebruikt tijdens activiteiten en vrij spel.  
  
Er wordt gezorgd voor variatie in spelmateriaal:  
 materiaal waarmee verschillende ontwikkelingsgebieden worden aangesproken. Denk 

bijvoorbeeld aan verschillende soorten ballen en dergelijke voor de grove motoriek, 

kraaltjes, stiften en kwasten voor de fijne motoriek en de creatieve ontwikkeling en 

denkspelletjes voor de cognitieve ontwikkeling; 

 materiaal dat geschikt is voor de verschillende leeftijden van kinderen. Op veel 

speelgoed wordt al aangegeven voor welke leeftijd het speelgoed bedoeld is. Dat geldt 

ook voor materialen met een meer cognitief karakter, zoals spellen, puzzels en 

constructiemateriaal. De pedagogisch medewerker kan inschatten of iets geschikt is 

voor een kind; 

 prikkelend en uitdagend materiaal. Niet alleen bekend speelgoed zoals lego en barbies, 

maar ook speelgoed dat de fantasie prikkelt, zoals ‘ondefinieerbare’ materialen 

(dozen, wc-rollen, kokers, takken en dergelijke) en ‘echte’ materialen (bezem, hark, 

potten en pannen); 

 differentiatie in het materiaal: waarmee je alleen, in duo’s of met een kleine groep 

kunt spelen; 

 materiaal voor binnen en buiten. 
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7 Contact met ouders 
Wat ouders en SpelenderWijs bindt is de zorg en aandacht voor hun kinderen. Ouders zijn de 
eerstverantwoordelijken voor de opvoeding van hun eigen kinderen. Binnen de 
kinderopvang worden kinderen begeleid volgens de in onze organisatie afgesproken 
pedagogische visie. Op die manier leveren wij een bijdrage aan de opvoeding van kinderen. 
We streven naar een optimale informatie-uitwisseling met ouders. Openheid en eerlijkheid 
staan daarin voorop.  
 

7.1   Intake  

Met de ouders van nieuwe kinderen wordt een startgesprek gevoerd. In dit gesprek maken 
de ouders samen met hun kind kennis met de groep en de pedagogisch medewerkers.  De 
pedagogisch medewerkers geven informatie over de werkwijze,  de gewoonten en regels 
van de opvang op de groep en ouders vertellen over hun kind.  De pedagogisch 
medewerkers vertellen wie de mentor is van hun kind, hoe de dagindeling is en ook 
bespreken zij allerlei huishoudelijke zaken. 
 

7.2   Wennen 

We vinden het belangrijk om aandacht te geven aan de eerste dagen van de kinderen op de 
opvang. Voor zowel het kind, de ouder als de pedagogisch medewerker is het wennen aan 
elkaar. Hoe we het wenschema invullen is afhankelijk van de leeftijd van het kind, het 
karakter en de mate waarin het kind zich over het algemeen op zijn gemak voelt bij nieuwe 
mensen.  Tijdens de eerste dagdelen vragen wij ouders om bereikbaar te zijn, zodat de 
pedagogisch medewerkers eventuele aanvullende vragen kunnen stellen, of kunnen 
overleggen over hoe het gaat.  
 

7.3   Halen en brengen 

We hanteren breng- en ophaaltijden voor de rust in de groep. Tijdens deze breng- en 
ophaaltijden hebben wij gericht tijd om samen met de ouders en het kind een overdracht te 
doen. De breng- en haaltijden zijn momenten waarop ouders en pedagogisch medewerkers 
gemakkelijk informatie uitwisselen. Doordat ouders hún informatie en eventuele 
bijzonderheden doorgeven, kunnen onze pedagogisch medewerkers goed bij hun kind 
aansluiten. We brengen ouders aan het eind van de dag op de hoogte van het wel en wee 
van hun kind zodat zij weten wat er gebeurd is. Deze wederzijdse overdracht is voor een kind 
heel prettig. Daarnaast nodigen we ouders nadrukkelijk uit om met vragen altijd bij ons aan 
te kloppen. 
 

7.4   Mentorschap 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen.  De mentor is een pedagogisch medewerker 
die werkt op de groep van het kind. De mentor bespreekt periodiek de ontwikkeling van het 
kind met de ouders. Tevens is de mentor het aanspreekpunt voor de ouders bij vragen over 
de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.  Indien er bijzonderheden zijn, is de 
mentor het eerste aanspreekpunt. De mentor bouwt een vertrouwensrelatie op met de 
ouders. De mentor observeert het kind en brengt hierover verslag uit aan de ouders. Omdat 
de mentor de meeste informatie heeft over ‘haar‘ kinderen kan zij bij uitstek met ouders 
meedenken over opvoedkundige vragen.   
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7.5   Ouderavonden 

Minimaal één keer per jaar is er een ouderavond. Op deze avond staan pedagogische 
thema’s centraal: veiligheid, gezond eten of verantwoord en leuk speelgoed.  
Soms presenteren de pedagogisch medewerkers zelf een onderwerp; een andere keer wordt 
er een externe deskundige ingeschakeld. De avond is informatief maar het 
gezelligheidsaspect speelt ook een rol. Ouders hebben de gelegenheid om in gesprek te gaan 
met andere ouders en met pedagogisch medewerkers.  
 

7.6   Themabrieven 

Op de peuterspeelgroepen ontvangen ouders elke zes weken een themabrief waarin ze op 
de hoogte worden gesteld van de activiteiten die gaan plaatsvinden op de peuterspeelgroep 
en worden ze gestimuleerd zelf ook activiteiten met hun peuter te gaan ondernemen. 

 

7.7   Oudercommissie 

We vinden het belangrijk dat ouders met ons meedenken en ons over verschillende 
onderwerpen adviseren. Deze formele inspraak speelt zich op verschillende niveaus af. Voor 
ouders is het belangrijk dat ons aanbod zo goed mogelijk aansluit bij eigen ideeën ten 
aanzien van opvoeden. We streven er naar om op elke locatie een Oudercommissie samen 
te stellen, die voor het bestuur van SpelenderWijs gesprekspartner is over het pedagogisch 
beleid van de betreffende locatie. Het pedagogisch beleid wordt minstens één keer per jaar 
besproken met de Oudercommissie. Ook de inspectierapporten van de GGD staan op de 
agenda.  


