Pedagogisch beleidsplan van peuterspeelzaal ‘t Boskaboutertje Januari 2021

Algemene inleiding
Kinderen moeten zich bij peuterspeelzaal ‘t Boskaboutertje prettig voelen. Dat is waar
alles om draait. Wij willen dat de opvang aantrekkelijk is voor alle kinderen die gebruik
maken van onze voorzieningen: jongens én meisjes, kinderen van 2 tot 4 jaar oud en
kinderen met diverse achtergronden in een groepsomvang van maximaal 16 kinderen.
Pedagogische visie voor alle werksoorten van peuterspeelzaal ‘t Boskaboutertje
in een notendop
Peuterspeelzaal het boskaboutertje gaat vooral uit van wat een kind kan en waar het
belangstelling voor heeft. Uiteraard wordt de wijze waarop en het tempo waarin een
kind zich ontwikkelt ook sterk beïnvloed door zijn omgeving. Pedagogisch medewerkers
en vrijwilligers spelen in op wat kinderen beleven en doen en nemen hen serieus. Zij
zorgen dat kinderen zich op hun gemak voelen. Ze hebben aandacht voor het
individuele kind, maar kijken ook (indien van toepassing) naar het groepsgebeuren. De
inrichting van de ruimte, het aanbod aan activiteiten en het aanwezige (spel)materiaal
stimuleren de kinderen om zelfstandig, samen met andere kinderen of samen met de
pedagogisch medewerker of vrijwilliger op ontdekkingstocht te gaan.
Afstemming met ouders op de peuterspeelzaal
Peuterspeelzaal ‘t Boskaboutertje vindt dat de opvoeding van kinderen in eerste
instantie de verantwoordelijkheid van de ouders is. De pedagogisch medewerkers
hebben een aanvullende rol in de verzorging en opvoeding van de kinderen. Daarom
vinden wij afstemming en samenwerking met ouders erg belangrijk. Bij de
peuterspeelzaal vinden de oudercontacten vooral plaats tijdens de dagelijkse haal- en
breng contacten. Maar zowel ouders als pedagogisch medewerkers kunnen als zij daar
behoefte aan hebben een afspraak maken voor een oudergesprek. De formele inspraak
m.b.t. het pedagogisch beleid vindt plaats via de oudercommissie van de speelzaal.
Wenproces nieuwe kinderen
Elk kind is uniek en heeft zijn/haar eigen wenproces. Per kind wordt bekeken hoe dat
proces uit ziet. De kinderen komen altijd voorafgaand aan de inschrijving kennis maken
met de ouders. Er wordt door de pm’ers verteld hoe een ochtend verloopt op de psz.
Ouders worden tevens in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en krijgen een
beeld bij onze organisatie.

Flexplekken
Plaatsen die wij over hebben bieden wij aan als flexplekken. Voor slechts 25 euro per
keer kunnen ouders flexibele opvang voor hun kind afnemen. Wekelijks versturen wij
een overzichtje met flexplekken voor de volgende week.
Het Vierogenprincipe
Volgens de wet moet de houder van een peuterspeelzaal de opvang zodanig
organiseren dat de beroepskracht, de beroepskracht in opleiding, of de
meedraaiouder/vrijwilliger de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij
gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. Dit betekent niet dat er
continu iemand moet meekijken of meeluisteren, maar dat op elk moment de reële kans
bestaat dat er een volwassene meekijkt of meeluistert. Het vierogenprincipe houdt
daarom ook niet in dat er op een groep kinderen altijd twee pedagogisch medewerkers
moeten worden ingezet. De uitvoering van het vierogenprincipe moet pedagogisch
verantwoord en bedrijfseconomisch haalbaar zijn. De uitvoering in de praktijk. ’t
Boskaboutertje draagt zorg voor de uitvoering van het vierogenprincipe op diverse
vlakken, zowel qua inrichting als personele bezetting. Binnen ‘t Boskaboutertje staat de
medewerker nooit alleen op de groep. Zolang er kinderen aanwezig zijn, is er minimaal
een andere volwassene en vaak een of meerdere vrijwilligers aanwezig op de groep ,
om elkaar te kunnen ondersteunen wanneer nodig. De groepsruimte bestaat uit 1 open
ruimte. Zo kan iemand altijd direct gezien worden door een andere volwassene. Binnen
’t Boskaboutertje is de aanspreekcultuur een belangrijk punt. Ouders en medewerkers
hebben een korte lijn met de bestuursleden. Situaties kunnen daardoor laagdrempelig
ter sprake worden gebracht en zo nodig wordt de bestuursleden om ondersteuning
gevraagd.

Bij welke activiteiten we de peuterspeelzaal verlaten is.
- Uitstapje naar de kinderboerderij
- Boswandeling maken met kinderen en ouders
- Lammetjesdag
- Uitstapje naar de bibliotheek
Bij deze uitstapjes worden de kinderen vervoerd in veilige auto’s met goedgekeurde
stoeltjes en gordels. Aan ouders wordt gevraagd mee te gaan met het uitstapje. Als
dat niet mogelijk is, wordt er om toestemming gevraagd en tekenen ouders voor het
uitstapje. Als we de locatie verlaten wordt de telefoonlijst meegenomen zodat we bij
calamiteiten de juiste personen kunnen bellen.

De peuterspeelzaal is in het bezit van een evacuatiekoord. Met dit koord kunnen
maximaal 16 kinderen met 2 pedagogisch medewerkers naar buiten lopen.

De beroepskrachten volgen jaarlijks bijscholing
-

Kinder EHBO

-

BHV

-

Cursus kindermishandeling

Afstemming met de vrijwilligers die op de peuterspeelzaal werkzaam zijn.
Vanwege de hogere eisen aan de professionaliteit van pedagogisch medewerker mag
er geen beroep meer worden gedaan op vrijwilligers. We zijn echter van mening dat
vrijwilligers naast beroepskrachten een positief ondersteunende rol kunnen spelen.
-

-

-

Vrijwilligers zijn op de hoogte van de visie en doelen van het werken met peuters
en hun ouders in het pedagogisch beleid. Het is belangrijk dat zowel de
pedagogisch medewerker als vrijwilligers dit onderschrijven en vanuit een
gezamenlijke visie werken.
Er wordt waardering getoond voor de vrijwilligers. Het is belangrijk dat zij zich
gezien en gewaardeerd voelen.
De vrijwilligers worden geïnformeerd over relevante zaken rond de peuters en de
taken. De pedagogisch medewerkers zorgen voor afstemming met elkaar. Het
gaat dan om wederzijdse verwachtingen, afspraken, rollen en taken verdelen en
ervaringen uitwisselen.
De rollen en taken van de vrijwilligers zijn duidelijk omschreven. Dit voorkomt
onderling onbegrip en over of onderschatting van de mogelijkheden van
vrijwilligers.

De pedagogisch medewerker begeleid de vrijwilliger in zijn of haar werkzaamheden en
of taken, ook op persoonlijk vlak zullen de pedagogisch medewerker de vrijwilligers af
en toe taakgericht moeten (bij)sturen. Bijvoorbeeld: Zeggen wat de vrijwilliger moet
doen, waar en wanneer, concrete opdrachten geven en controleren of de opdrachten
uitgevoerd worden.

De vrijwilligers moeten goed beschikken over de Nederlandse taal, betrokken zijn in het
wel en wee van de kinderen en ouders en daarop inspelen.Van elke vrijwilliger moet er
een VOG aanwezig zijn op de peuterspeelzaal. De vrijwilligers zijn gekoppeld bij het
PRK.

Afspraken
- Geen informatie uitwisselen naar derden over de kinderen.
- Overdracht overlaten aan de hoofdleidster.
- Bij afwezigheid voortijdig afmelden.
- Geen bemoeienis met de kinderen buiten de opvangtijden.
- Persoonlijke hygiëne.
- Bij signaleren van dingen bespreken met de leidsters.

Taken die de vrijwilligers uitvoeren
- Helpen bij knutselactiviteiten
- Luiers verschonen
- Opletten op de kinderen
- Spelletjes doen met de kinderen
- Voorlezen
- Schoonmaakwerkzaamheden
- Helpen bij een gestructureerd ochtendprogramma

Uitwerking van de pedagogische visie van peuterspeelzaal ‘t Boskaboutertje voor
de peuterspeelzalen
Peuterspeelzaal ‘t Boskaboutertje gaat uit van de 4 opvoedingsdoelen zoals die
geformuleerd zijn door prof. J.M.A. Riksen Walraven, hoogleraar Kinderopvang.
Hieronder vindt u de doelen gevolgd door voorbeelden hoe wij daar in de praktijk
invulling aan geven.
1. Het bieden van emotionele veiligheid
Alleen als een kind zich veilig en op zijn gemak voelt, zal het zelfstandig op
ontdekkingstocht gaan.
· Elke dagdeel heeft zijn vaste pedagogisch medewerkers. Elk kind wordt bij
binnenkomst begroet door de aanwezige pedagogisch medewerkers.

Als kinderen nieuw op de speelzaal komen worden ze voorgesteld aan de groep en
krijgen ze extra aandacht van de pedagogisch medewerker. Het contact wordt
langzaam opgebouwd, bijv. door naast het kind te gaan spelen, zodat het kind snel
vertrouwd raakt met de pedagogisch medewerker. De aandacht voor een kind wordt
afgestemd op wat een kind nodig heeft. Belangrijk is dat de kinderen ervaren dat de
pedagogisch medewerker er altijd voor ze is bijv. om ze te troosten.
· Naast de pedagogisch medewerker zijn er elk dagdeel vrijwillige hulpouders aanwezig
op de speelzaal. Ook voor wat betreft de inzet van hulpouders wordt gestreefd naar zo
veel mogelijk continuïteit. Dat betekent dat hulpouders op vaste dagdelen worden
ingezet.
· Wanneer de vaste leidster afwezig is, wordt het opgelost door de mede collega’s die
komen invallen.
· Wanneer er op de speelzaal andere volwassenen aanwezig zijn dan de voor de
kinderen vertrouwde personen, zal door de pedagogisch medewerkers aan de kinderen
worden verteld wie dit zijn en wat ze komen doen.
· Als kinderen te maken krijgen met emotionele gebeurtenissen in hun leven zoals bijv.
Het overlijden van een huisdier of een zieke ouder o.i.d. is het belangrijk dat
pedagogisch medewerkers hiervan op de hoogte zijn zodat ze de kinderen extra
aandacht kunnen geven. Ook bij zeer ingrijpende gebeurtenissen zoals bijv. overlijden
van een dierbare of (kinder)mishandeling is het belangrijk dat ze zich op de opvang
emotioneel veilig blijven voelen. Ook in dit soort situaties hebben pedagogisch
medewerkers extra aandacht voor de kinderen .

· De verschillende aspecten van een ruimte beïnvloeden de sfeer. Daarom zorgen we
dat kleuren zijn afgestemd op het gebruik van de ruimte. De belichting is niet te fel en
door middel van bijvoorbeeld speciaal geselecteerde gordijnen worden geluiden zoveel
mogelijk gedempt.
· Bij de inrichting van de ruimtes wordt voortdurend de afweging gemaakt tussen
veiligheid en uitdaging. De binnen- en buitenruimtes moeten wel veilig zijn, maar
moeten kinderen ook uitdaging bieden. In ruimtes / hoeken met 1 functie (bijv. een
atelier, een bouwhoek, een poppenhoek) kunnen kinderen veel rustiger en
geconcentreerder spelen. Ze worden minder gestoord door andere kinderen en al het
benodigde materiaal ligt bij elkaar.

2. het vergroten van de persoonlijke competentie:
Hiermee bedoelen we het ontwikkelen van o.a. veerkracht, zelfstandigheid,
zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Deze eigenschappen geven een kind grip op
de omgeving. De ontwikkeling van de persoonlijke competentie vindt vooral plaats door
spelenderwijs dingen te onderzoeken.
· Pedagogisch medewerkers observeren de kinderen regelmatig, zodat ze een goed
beeld hebben van de behoeftes van de individuele kinderen en van de groep.
Pedagogisch medewerkers kunnen spel van kinderen uitlokken en begeleiden door aan
te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van het kind. Soms maakt een pedagogisch
medewerker samen met een kind een plan wat het die dag zal gaan doen. Door hierop
terug te komen leert het kind terug te kijken naar wat het heeft gedaan en daar over te
vertellen. Pedagogisch medewerkers op de speelzaal begeleiden de kinderen in het
spel, in (kleine) groepjes of individueel, maar nemen het spel niet over (tenzij het
agressief spel wordt). Het initiatief ligt bij het kind, hij/zij bepaalt hoe het spel verloopt.
Een kind wordt niet beschouwd als zwak en hulpeloos, maar als competent en sterk.
Kinderen worden gestimuleerd zoveel mogelijk zelf te doen.
· Bij de activiteiten is er veel ruimte voor het eigen initiatief van de kinderen. Kinderen
kunnen individueel een activiteit doen, in kleine groepjes, maar soms vindt er ook een
activiteit plaats met alle aanwezige kinderen. Activiteiten worden afgestemd op de
behoeftes van kinderen: oudere kinderen kunnen behoefte hebben aan andere
activiteiten dan de jongste en jongens kunnen andere interesses hebben dan meisjes.
Er wordt gezorgd voor een gevarieerd aanbod van activiteiten, zoals bijv. muziek

maken, dansen, ‘knutsel’activiteiten, taalspelletjes, bewegingsspel. Wij kiezen bij de
‘knutsel’activiteiten niet voor ‘werkjes’ die er mooi uitzien doordat de pedagogisch
medewerker er zoveel werk aan heeft gehad. Wij kiezen voor activiteiten waarbij het
kind vanuit zijn/haar plezier in het omgaan met de materialen tot iets (of misschien wel
niets) tastbaars is gekomen. We kiezen liever voor een zelfgemaakte tekening, dan
voor een kleurplaat. In verband met de ontwikkeling van de grove motoriek worden
kinderen actief gestimuleerd te bewegen en buiten te spelen. Dit is tevens belangrijk in
het kader van een gezonde leefstijl en aandacht voor overgewicht.
· Materialen staan voor een groot deel op kindhoogte en zijn duidelijk herkenbaar (bijv.
m.b.v.
plaatjes), zodat kinderen zelf kunnen pakken wat ze willen doen. Kinderen worden
gestimuleerd zoveel mogelijk zelf te doen. Kinderen worden gestimuleerd om nieuwe
uitdagingen aan te gaan door bijv. nieuw/ander materiaal aan te bieden of door
vertrouwd materiaal op een andere manier te gebruiken dan ze gewend zijn (bijv.
verven met verf vermengd met zand).
· Op de peuterspeelzaal is een zeer divers aanbod van spelmateriaal aanwezig: voor
binnen en buiten, voor individueel spel, maar ook voor gezamenlijk spel. Er is materiaal
dat vooral ontwikkelingsgericht is, maar ook materiaal dat vooral de nadruk legt op
samen plezier maken. Spel voor jongens en voor meisjes, voor oudere en voor jongere
kinderen, voor kinderen met een verschillende (culturele) achtergrond. Kinderen kunnen
erg creatief zijn met dagelijkse gebruiksvoorwerpen en kosteloos materiaal.
3. het vergroten van de sociale competentie
Bij sociale competentie gaat het om het ontwikkelen van sociale vaardigheden als
samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen etc. Dit is een van
de pluspunten van de speelzaal: er is volop gelegenheid om sociale ervaringen op te
doen. De pedagogisch medewerkers bewaken dat elk kind in de groep zich prettig voelt
of leert voelen.
· Pedagogisch medewerkers spelen een belangrijke rol om de contacten tussen
kinderen in goede banen te leiden. Pedagogisch medewerkers vertellen voortdurend
aan de kinderen wat ze doen en wat er gaat gebeuren. Kinderen ervaren een gevoel
van saamhorigheid en leren samenwerken en samen delen door de diverse
gezamenlijke activiteiten en groepsmomenten op een dag. Kinderen worden
gestimuleerd elkaar te helpen (bijv. de oudere kinderen helpen de jongsten bij het
aandoen van de jas). Bij conflicten krijgen de kinderen de kans deze zelf op te lossen.
De pedagogisch medewerker houdt het in de gaten en grijpt pas in als de kinderen er
zelf niet uit komen of als er sprake is van een sterk ongelijkwaardige situatie.

· Het functioneren in de groep biedt het kind veel mogelijkheden. Er moet worden
samengewerkt, maar er wordt ook wel eens ruzie gemaakt. Er zijn bekende kinderen in
de groep, maar er komen ook regelmatig nieuwe kinderen bij. Nieuwe kinderen worden
altijd voorgesteld aan de groep. Tijdens de gezamenlijke groepsmomenten is er veel
aandacht voor het leren van elkaars namen, bijv. door het doornemen van de
presentielijst. Hierbij wordt ook besproken wie er niet is en waarom niet.
· De aanwezigheid van bekende leeftijdsgenoten werkt stimulerend voor het spel van
kinderen.
Naarmate kinderen elkaar beter leren kennen, spelen zij meer samen en is hun spel van
een hoger niveau.
· Al in het 2e levensjaar kunnen kinderen duidelijke voorkeuren (vriendschappen)
ontwikkelen.

Vriendschappen worden gestimuleerd door kinderen die elkaar graag mogen, volop de
gelegenheid te geven elkaar op te zoeken en samen te spelen. Deze kinderen mogen
bijv. in de kring naast elkaar zitten en aan de ouders wordt verteld over de vriendschap
zodat de kinderen evt. ook thuis samen kunnen spelen.
· Door de indeling van de ruimte in duidelijk afgegrensde hoeken / plekken, door het
benoemen van mogelijke risico’s en door afspraken te maken over het gebruik van de
ruimte, ervaren kinderen een gedeelde verantwoordelijkheid. Er zijn ook plekken waar
kinderen zich terug kunnen trekken en waar ze even uit het directe zicht van de
pedagogisch medewerkers kunnen zijn.
4. het eigen laten maken van normen en waarden
In de peuterspeelzaal komen kinderen uit verschillende culturen, milieus en religies.
Wanneer een jong kind gebruik maakt van opvang, komt het in aanraking met een
bredere samenleving dan het gezin. Het ontmoet kinderen en/of pedagogisch
medewerkers uit andere culturen en zal ervaren dat er verschillen zijn in hoe mensen
eruit zien, gewoontes en gebruiken.
‘Respect’ vormt de rode draad in het beleid van peuterspeelzaal het boskaboutertje. Dit
geldt voor het contact met elkaar en het omgaan met de omgeving en het materiaal .
· Pedagogisch medewerkers vervullen een belangrijke rol bij de morele ontwikkeling van
kinderen. Gedragingen als schoppen, slaan, schelden en pesten worden als niet
respectvol beschouwd en worden dus niet geaccepteerd. De reacties van de

pedagogisch medewerkers geven richting aan het gedrag van kinderen. Door hun
manier van reageren wordt gedrag van kinderen gestimuleerd of juist gecorrigeerd.
Stimuleren gebeurt bijv. door kinderen een complimentje te geven, maar kan ook door
bemoedigend naar ze te glimlachen of ze een knipoogje te geven. Afhankelijk van de
leeftijd van de kinderen worden kinderen gecorrigeerd bijv. door ze af te leiden, even uit
de situatie te halen of ze aan te spreken op hun gedrag.
· Afspraken die gemaakt zijn, moeten worden nageleefd, maar regels moeten ook ter
discussie kunnen worden gesteld. Pedagogisch medewerkers hebben een
voorbeeldfunctie. Kinderen mogen zichzelf zijn op de peuterspeelzaal. Het respect
voor kinderen komt bijv. terug in het aansluiten bij de interesses en de ideeën van de
kinderen, het ter discussie durven stellen van de eigen regels, maar ook in het door
de knieën gaan om ‘op gelijke hoogte’ met een kind te praten in plaats van het kind
vanaf een afstand toe te roepen.

· Respect voor de omgeving uit zich in de afspraken die er gemaakt worden over het
gebruik van de ruimte. Overal worden afspraken gemaakt over wat er wel en niet in
een bepaalde ruimte mag, de eigen verantwoordelijkheid van kinderen m.b.t.
bijvoorbeeld opruimen en wat er gebeurt als iemand zich niet aan de afspraken
houdt. Deze regels worden waar mogelijk in overleg met de kinderen afgesproken,
zodat kinderen zich medeverantwoordelijk voelen en ook elkaar op de regels kunnen
aanspreken.
· We vinden het belangrijk dat kinderen ook met respect omgaan met materialen. We
leren ze dat je materialen goed verzorgd, ze niet expres stuk maakt etc. Er is aandacht
voor de natuur en wat er buiten allemaal te zien en te beleven is. Daarom wordt er niet
alleen buiten gespeeld als het mooi weer is, maar bijvoorbeeld ook in de sneeuw, of
als het regent.
· Emoties en verschillen tussen kinderen zijn bespreekbaar in de groep en worden
benoemd door de pedagogisch medewerkers. Ieder kind is anders en mag er zijn zoals
hij/zij is. Hiervoor worden soms specifieke methodieken gebruikt zoals bijv.
poppen-zoals-wij. Kinderen worden gestimuleerd blij te zijn met een ander maar ook
elkaar te troosten.
· Tijdens groepsmomenten, worden regels en afspraken regelmatig besproken. Ook is
er ruimte voor kinderen om te vertellen hoe het thuis gaat, of bij opa en oma
bijvoorbeeld. Kinderen leren dat er op verschillende plekken, verschillende regels
kunnen gelden. Er is aandacht voor de verschillen in achtergrond van kinderen. Er
wordt geprobeerd kinderen zich zoveel mogelijk thuis te laten voelen, soms door ze

letterlijk een stukje van thuis mee te laten nemen (een foto, hun favoriete muziek
etc.).
· Bij diverse activiteiten wordt benoemd wat kinderen zien en meemaken. De kinderen
zullen hier veel van oppikken omdat zij zelf hun keuzes maken en activiteiten daardoor
aansluiten bij waar kinderen op dat moment mee bezig zijn. Activiteiten geven ook
mogelijkheden voor het benoemen van waarden en normen en (culturele) verschillen.
De speelzaal bepaalt zelf aan welke rituelen en feesten het aandacht besteedt en op
welke manier.
· Bij de ontwikkeling van het kind hoort ook het ontdekken en leren omgaan met het
eigen lichaam.

Wanneer kinderen daar vragen over stellen, bijvoorbeeld waarom een jongetje een
piemeltje heeft en een meisje niet, probeert de pedagogisch medewerker daar een zo
duidelijk mogelijk antwoord op te geven, afgestemd op de leeftijd en het niveau van het
kind. Niet alle pedagogisch medewerkers en niet alle ouders hebben dezelfde waarden
en normen op het gebied van seksualiteit. Uitgangspunt is dat alle pedagogisch
medewerkers op een respectvolle manier met het kind omgaan.

4. Het signaleren van problemen
We vinden het belangrijk ieder kind qua ontwikkeling en gedrag te blijven volgen en
onze bevindingen, eventueel middels een aparte afspraak, met ouders te bespreken.
Het kan zijn dat we op een bepaald moment bij een kind een probleem constateren. Dit
signaleren we bijvoorbeeld doordat het kind zich anders gaat gedragen of een terugval
of stagnatie heeft in de ontwikkeling.
Vaak zijn dergelijke problemen van tijdelijke aard en is de oorzaak duidelijk aanwijsbaar,
bijvoorbeeld een verhuizing of de komst van een broertje of zusje. Ook een goede
uitwisseling van informatie tussen ouders en leidsters en extra aandacht en begrip voor
het betreffende kind kunnen we dergelijke situaties met elkaar over het algemeen goed
opvangen en zal het kind naar verloop van tijd weer normaal kunnen functioneren.
In sommige situaties echter blijken de problemen niet zonder meer op te lossen of zijn
de oorzaken niet zo herkenbaar. In dergelijke gevallen observeren we het kind en
wisselen onze bevindingen uit met ouders naaste collega’s en de directrice in de hoop

een oplossing en juiste benadering van het kind te vinden. Mochten we van mening zijn
dat er een externe deskundige geraadpleegd dient te worden, dan zullen we dit met de
ouders van het kind bespreken. De ouder kan dan zelf deskundige hulp inschakelen, of
er kan met toestemming van de ouder door een pm’er van de PSZ contact gezocht
worden.
Tevens werken we ook samen C.J.G. Zij kunnen adviseren om een logopediste,
pedagoge of bewegingsconsulent bij de peuterspeelzaal langs te laten komen om het
kind te observeren en te begeleiden. Zij geven advies en ondersteunen de leidster met
de begeleiding van het kind. Het is ook mogelijk dat de
logopediste/pedagoog/bewegingsconsulent bij de ouders thuis komen kijken en tips
geven over de stimulering van de ontwikkeling van uw kind
We zullen altijd in overleg en met toestemming van de ouders handelen.

5. Ondersteuning leidsters
Medewerkers worden periodiek bijgeschoold op zowel pedagogisch gebied als ook op
hun vaardigheden m.b.t. communicatie, brandpreventie, ongevallen,enz.. Tijdens
teamvergaderingen is er altijd aandacht voor de omgang met en ontwikkeling van
kinderen en de specifieke problemen die de leidsters daarin ervaren. Ondersteuning is
in eerste instantie binnen het team. Er kan ook deskundige hulp worden ingeschakeld.
In samenspraak met de pm’ ers kan er extra hulp worden ingeschakeld bij het CJG. Een
logopediste, pedagoog of een bewegingsconsulent komt dan observeren in de groepen
en geven evt. tips.

6. Klachtenprocedure
Als ouders een klacht hebben, kunnen ze die bespreken met een pm’er of bij de
voorzitter van de de stichting (Kind055). Komen ze er niet uit, dan kunnen de ouders
een schriftelijke klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en
Peuterspeelzalen:
De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG 070
310 5310
www.degeschillencommissie.nl

Na het indienen van een schriftelijke klacht krijgt u binnen twee weken na verzending
een bericht van ontvangst. Na ontvangstbevestiging worden partijen binnen drie weken
gehoord en zal de commissie schriftelijk aanbevelingen doen. De interne
klachtencommissie moet jaarlijks voor juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan de
inspectie (GGD) een klachtenjaarverslag overleggen, dit alleen als er daadwerkelijk
klachten zijn binnen gekomen.

7. Mentorschap
Als een kind geplaatst wordt bij Peuterspeelzaal Het Boskaboutertje krijgt het kind een
mentor toegewezen. De mentor werkt op de groep waar het kind is geplaatst. Zodra een
kind geplaatst is wordt tijdens een gesprek aan ouders gemeld wie de mentor is van
hun kind. De mentor volgt het kind en is het eerste aanspreekpunt voor de ouders. Er
wordt gebruik gemaakt van observatie en ontwikkelingslijsten. Deze lijsten worden
ingevuld door de mentor of in opdracht van haar door andere pedagogisch medewerker
van de groep. Op deze manier sluit de mentor aan bij de ontwikkeling(fasen) die de
kinderen doormaken, kan voortgang of afwijkingen signaleren in de ontwikkeling en
hiervoor gerichte activiteiten aanbieden.
Deze lijst wordt rond de derde verjaardag van het kind ingevuld. Indien er behoefte aan
een gesprek is op andere momenten, kan dit in overleg met de mentor gepland worden.
Deze lijsten worden ook aan ouders aangeboden ter kennisgeving. De combinatie van
ontwikkelingsgericht werken en de inzet van een mentor maakt het belangrijk
ontwikkelingsstappen maar ook mogelijke achterstanden tijdig gesignaleerd kunnen
worden.
Als Peuterspeelzaal zijn wij niet gekoppeld aan een basisschool of een BSO. De
verslaglegging in de vorm van observatie- en ontwikkelingslijsten wordt dan ook niet
aan een school of BSO overgedragen maar alleen aan ouders.

