
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Pedagogisch Werkplan 
Voorschool t Klavertje 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maart 2017. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



PEDAGOGISCH WERKPLAN VAN DE LOCATIE 

 

 

Een peuterspeelzaal is verantwoordelijk voor het leveren van kwaliteit van 

goede opvang. Het stadsdeel is verantwoordelijk voor het toezicht op die 

kwaliteit. De toezichthouder (GGD) beoordeelt dus de kwaliteit van de 

speelzaal. Het stadsdeel heeft een Verordening Peuterspeelzaalwerk opgesteld 

met een toetsingskader. De inhoud van het Pedagogisch werkplan en de relatie 

met de praktijk moet aan een aantal voorwaarden voldoen. 

 

Binnen elke peuterspeelzaal  van Dynamo werken de peuterleidsters volgens 

het pedagogisch werkplan van de betreffende locatie. Het pedagogisch 

werkplan is de vertaling van het pedagogisch kaderbeleid naar de werkvloer en 

vormt de leidraad voor het pedagogisch handelen van de pedagogisch 

medewerkers in de praktijk.  

 

In het werkplan van de locatie wordt beschreven hoe er in de dagelijkse 

praktijk vorm en uitvoering wordt gegeven aan het kaderbeleid. Het werkplan 

wordt met concrete voorbeelden (van gedrag) en anekdotes uit de dagelijkse 

praktijk geïllustreerd. Het geeft ouders een goed beeld van de manier waarop 

er in de peuterspeelzaal/het kindercentrum wordt gewerkt. 

 

Het pedagogisch werkplan op de locaties wordt gemaakt conform een 

raamwerk. 

 

De verschillende onderwerpen uit het beleidsplan zijn terugkerende thema’s 

tijdens werkbesprekingen en teamvergaderingen, waarin de peuterleidsters een 

actieve rol hebben. 

 

Evaluatie pedagogisch beleid 

Één maal per drie jaar wordt het werkplan van de locatie geëvalueerd en indien 

nodig bijgesteld.  

 

Ieder jaar wordt er een jaarplan toegevoegd aan het pedagogisch werkplan. 

Een pedagogisch werkplan is een uitwerking van het pedagogisch beleid waarin 

de concrete taken en activiteiten voor dat jaar worden aangegeven, 

bijvoorbeeld thema’s waar het team zich dat jaar in wil verdiepen met de 

kinderen of specifieke doelen waaraan het team dat jaar wil werken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDAGOGISCH WERKPLAN VAN DE LOCATIE 

 
Volgens de Verordening Peuterspeelzalen is het pedagogisch beleidsplan in 

duidelijke en observeerbare termen beschreven. Belangrijk is ook dat het 

concrete gedrag van de peuterleidsters wordt benoemd.   

 

Inleiding. 

 

Dit pedagogisch werkplan van peuterspeelzaal ’t Klavertje is in maart 2017 

geëvalueerd en bijgewerkt door Monique Korsten en Annemarie Blok. 

 

De kenmerkende pedagogische visie c.q. inspiratiebronnen  

van de locatie : 

 

Sinds september 2013 wordt op ’t Klavertje gewerkt volgens de methode 

Kaleidoscoop met Montessori invloeden 

Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen persoonlijkheid en talenten. Elk kind 

ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en heeft ook zijn voorkeuren wat betreft 

spel en –materiaal. 

 

De leidsters trachten volgens Kaleidoscoop een positieve sfeer in de groep te 

creëren, zij doen dit door middel van de volgende vijf basiselementen: 

 

De zeggenschap met kinderen delen 

Concentreren op wat kinderen kunnen 

Oprechte relaties met kinderen aangaan 

Het spel van de kinderen ondersteunen 

Een probleemoplossende benadering van conflicten hanteren 

 

Wij proberen een kind te zien zoals het is en hangen onze verwachtingen niet 

op aan standaard ontwikkelingsverwachtingen. Wel blijven wij er attent dat een 

kind een achterstand of voorsprong kan hebben.  

Wij maken ook gebruik van het ontwikkelingsgericht en handelingsgericht 

werken model:  

 

1.Gegevens verzamelen, analyseren en interpreteren 

2. passende doelen formuleren 

3. aanbod en aanpak bepalen 

4.plan uitvoeren, tussentijds evalueren, eventueel bijstellen 

 

Voor het verzamelen van gegevens maken wij gebruik van de volgmethode 

KIJK! Hierin worden kinderen in hun ontwikkeling gevolgd op basis van de SLO 

doelen. 

 

Wij luisteren actief naar de kinderen en proberen ons zo veel mogelijk in te 

leven in hun belevingswereld. Het doel is het creëren van een sfeer van 

vertrouwen en begrip waardoor ruimte ontstaat om op een veilige manier te 

leren, sociale contacten op te bouwen en te groeien naar zelfstandigheid. 

Volgens de wensen van de overheid hebben de leidsters van Dynamo ook een 

cursus Triple-p gevolgd. Dit is een opvoedmethode die ontwikkeld is in 

Australië en die in Nederland bekend is onder de naam “Positief opvoeden”. 

 

 

 

 

 

 



De speelzaal : 

 

* ambitieniveau : 

 

 Het ambitieniveau van de speelzaal is niveau 1. Dit houdt in dat er aandacht 

besteed wordt aan spelen, ontmoeten, ontwikkelen, signaleren, doorverwijzen, 

ondersteunen en monitoren. 

Bij dit ambitieniveau wordt, naast het spelen en ontmoeten, expliciet aandacht 

besteed aan de ontwikkeling van de peuters, het signaleren van eventuele 

ontwikkelingsachterstanden met behulp van observatieschema’s en het 

doorverwijzen naar hulpverlenende instanties. 

De peuterspeelzaal heeft een rol in de sluitende aanpak en de doorgaande 

ontwikkelingslijn van het kind. Binnen dit ambitieniveau wordt naast 

ontwikkeling de nadruk gelegd op het signaleren van taal- en 

ontwikkelingsachterstanden. 

In ’t Klavertje werken twee bevoegde leidsters die tevens beiden HBOer op de 

groep zijn.  

 

* Leeftijdsopbouw van de groep en groepsgrootte : 

 

Op de speelzaal komen kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. 

Per dagdeel zijn er maximaal 12 kinderen aanwezig. Gedurende de week 

bezoeken gemiddeld 26 kinderen de speelzaal. 

Er wordt  geprobeerd om de groepen zo evenwichtig mogelijk samen te stellen, 

dus een goede verdeling tussen jongens en meisjes en 2-en 3 jarigen. 

 

* Aantal vaste pedagogisch medewerkers, de openingstijden en 

vakantiesluiting: 

 

Op de speelzaal zijn dagelijks 2 pedagogisch medewerkers aanwezig, dit zijn 

Monique Korsten en Annemarie Blok. 

Eens per week mag er een ouder komen meekijken. 

De speelzaal is geopend van 8.45 tot 12.15 uur en van 13.00 uur tot 15.30 

uur. 

De speelzaal is tijdens de basisschoolvakantie gesloten. Ouders ontvangen elk 

jaar een vakantieoverzicht. 

 

 

*Inrichting en spelmateriaal op de groep en buitenspeelplaats: 

 

Er zijn diverse ‘speelhoeken’, zoals een boekenhoek, huishoek, puzzelhoek en 

een auto/bouwhoek, zand/waterhoek en atelier zodat de peuters verdeeld over 

de ruimte kunnen spelen.  

Beneden staan de boeken, puzzels, auto’s, treinen, constructiematerialen, 

knutselmaterialen en spelletjes die de kinderen zelf kunnen pakken. Op de 

entresol is een ruime huishoek ingericht. Er is ook een themahoek, die wordt 

wisselend ingericht afhankelijk van het thema. 

 

 

 

De buitenruimte moeten wij delen met  kinderen van de 14e Montessorischool; 

wij kunnen daar tussen s morgens tussen 9.30 uur en 10.30 uur en ’s middags 

tussen 13.30 en 14.15 uur terecht. De kinderen blijven dan aan de 

rechterkant: dat is overzichtelijk, kinderen storen de kleuters niet en we 

hebben zicht op de uitgang! (zie protocol buitenspelen). 

 

 



Hoe worden beroepskrachten bij hun werkzaamheden met kinderen 

ondersteund door de organisatie:  

 

De beroepskrachten worden door de organisatie in hun werk ondersteund door 

de leidinggevende. 

Deze geeft leiding aan de peuterwerk- en de werkoverleggen. De 

peuterwerkoverleggen zijn overleggen met beroepskrachten van diverse 

locaties. De werkoverleggen zijn individueel 

De overleggen vinden gemiddeld elke 6 weken plaats. 

Leidsters krijgen trainingen in de methode waarmee gewerkt wordt. 

Daarnaast krijgen alle beroepskrachten een EHBO training, die elk jaar herhaald   

wordt.                

 
 

 

Veiligheid- en hygiënemaatregelen huisregels: 

 

Eén maal per jaar wordt de risico-inventarisatie gezondheid en veiligheid 

ingevuld.  

Aan de hand hiervan worden er maatregelen genomen en regels opgesteld. 

 

Regels en maatregelen die betrekking hebben op hygiëne: 

 

Handen wassen en gebruik van hand/theedoek en vaatdoekjes:  

 

Altijd handen wassen voor en na: 

* aanraken en bereiden van voedsel 

* (helpen bij) eten en wondverzorging 

* hoesten, niezen en snuiten, toiletgebruik, verschonen, contact met speeksel,   

   ontlasting of bloed, na buitenspelen,contact met vuile was of afval,  

   schoonmaakwerkzaamheden 

Hoe: 

* Gebruik stromend water, gebruik vloeibare zeep en droog handen af met  

   een schone handdoek. 

   NB. als je veel sierraden draagt aan handen en/of polsen verwijder deze    

   voordat je je handen wast. Zorg dat je sierraden schoon zijn. 

* Dagelijks schone hand/theedoek en vaatdoekje pakken (ophangen)! 

* Spoel vaatdoek na gebruik met heet stromend water uit. 

Kinderen: 

* Laat kinderen regelmatig hun neus snuiten en veeg vieze neuzen direct  

   schoon 

* Gebruik voor ieder kind een eigen (wc)papiertje of vochtig doekje 

* Gebruikte washanden meteen opruimen (in de was) 

* Leer kinderen dat ze hun handen moeten wassen voor / na: wc,    

   buitenspelen, knutselen. 

Verschonen en toiletten: (zie checklist) 

* Gooi vuile luier direct weg, in de daarvoor bestemde emmer.  

* Reinig aankleedkussen na ieder kind. Vervang aankleedkussen als 

   tijk gescheurd is 

Ter voorkoming van bedorven voedsel: 

* Berg gekoelde producten na aankoop meteen in de koelkast op.  

   Bewaar gekoelde producten onder de 7°. 

* Haal eten zo kort mogelijk voor gebruik uit de koelkast 

* Controleer de houdbaarheidsdatum voor gebruik.  

 

 

 



Speelgoed: (zie checklist) 

 

* Reinig zichtbaar verontreinigd speelgoed meteen. En reinig het speelgoed 

   twee maal per jaar!  

* Gooi beschadigd speelgoed meteen weg (de kans is dat het snel na reparatie  

   weer stuk gaat.) 

* Houd speelgoed voor binnen en buiten gescheiden 

* Kijk twee keer per jaar (voor de zomer en de kerst) het speelgoed na op 

   beschadigingen 

Verkleedkleren: (zie checklist) 

* Was verkleedkleren en knuffels minimaal vier keer per jaar op 50°/30° en 

   gedroogd met droger. 

* Laat erg verkouden kinderen, met een koortslip, of  hoofdluis niet met de 

   knuffels en verkleedkleren spelen 

Schoonmaken ruimtes: (zie checklist) 

* Verpak etensresten en ruim (veeg) kruimels op. 

* Veeg dagelijks met de daarvoor bestemde wisser en speciale doeken. 

* Reinig dagelijks de deksel van de prullenbak. 

Gezond binnenmilieu: 

* Zet elke dag voor start speelzaal een raam open om te ventileren 

* Controleer regelmatig de temperatuur in de groep niet lager dan 17c of  

   hoger dan 20c. 

* Zet de thermostaat hoger of lager. En pas het ventilatiegedrag aan. 

* Houd de luchtvochtigheid in de gaten dat deze tussen 40 % en 60% blijft.  

   (leg natte theedoek op verwarming als lager dan 40% is en zet ramen open 

   als hoger dan 60% is.) 

* Zorg dat kinderen binnen niet te veel lawaai maken. 

Regels buiten: 

* Laat kinderen niet eten of drinken in de zandbak.  

* Als er buiten gegeten wordt, let op voor bijen en wespen.  

* Laat het eten niet staan en gooi resten van sap meteen weg.  

* Laat de kinderen na het spelen in het zand de handen wassen. 

* Laat de kinderen niet onder de struiken, op de berg en in de aarde spelen. 

* Schep uitwerpselen met ruim zand uit de zandbak  

* Let op dat kinderen niet te lang in de zon spelen. Pas het spel aan, 

   geen grote inspanning  

* Beperk de duur van het buitenspelen bij extreme hitte (start ’s morgens met 

   buitenspelen en ga om 11.00 uur naar binnen).  

* geef de kinderen extra te drinken. 

* de kinderen extra insmeren met zonnebrandcrème, petjes e.d. 

* Beperk de duur van het buitenspelen bij koud weer.  

 

Regels t.a.v. medisch handelen: 

Volg protocol medicijnverstrekking.  

 

 

Veiligheidmaatregels en regels: 

Algemeen. 

* Kinderen mogen niet met de deuren spelen. 

* De deur speelzaal/gang moet altijd dicht zijn. 

* Op de speelzaal mag niet gerookt worden. 

* Controleer vingerstrippen regelmatig. Als ze stuk zijn geef dit dan door! 

* Zet kopjes warme koffie en thee buiten bereik van de kinderen. 

* Ruim schoonmaakmiddelen of andere giftige middelen altijd buiten bereik van  

   de kinderen op. 

* Tassen ouders buiten bereik van de kinderen plaatsen.(achter de deur van de 

   Badkamer). 



* Zet knop kraan altijd terug op koud. Laat kinderen de mengkranen niet  

   gebruiken. 

* Zet buggy’s zoveel mogelijk uit de looproute. 

* Let op dat kinderen geen speelmateriaal(klein) in hun mond stoppen 

Speelzaalruimte 

* Binnen lopen we en praten we rustig. 

* Niet op de tafels en de vensterbanken staan 

* Niet met speelgoed gooien. 

*Zet de waterkoker na gebruik weg of schuif het net zoals het  

  koffiezetapparaat helemaal naar achteren 

* Doe de messen in de daarvoor bestemde bak. 

* Gooi kapot spelmateriaal altijd weg! 

* Ruim speelgoed wat ‘rondslingert’ zo veel mogelijk op. 

*kinderen mogen niet met speelgoed op de trap lopen. 

Buitenspelen. 

* Kinderen mogen niet alleen buitenspelen.  

* Controleer de buitenruimte voor/tijdens het buitenspelen op ongewenst afval.  

* Ruim dit dan meteen op! 

* Laat de kinderen geen planten plukken of eten. 

* Niet in bomen klimmen.  

* Kinderen niet zonder toezicht in de berging laten. 

Wc’s 

* Laat een kind nooit alleen op het aankleedkussen. 

 
Ook zijn er diverse protocollen ontwikkeld met betrekking tot de volgende thema's: 

1. Zorgkinderen 

2. Brand actieplan 

3. Risicoanalyse gezondheid en veiligheid  

4. Meldcode Kindermishandeling.  

5. Risicovolle activiteiten 

6. Vierogen principe 

 

Deze protocollen liggen ter inzage in de speelzaal, of zijn toegevoegd als bijlage bij dit 

plan 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Het Vier Ogen Principe in de lokatie 

 

Het doel van het vier ogen principe is het voorkomen van situaties waarin de 

mogelijkheid bestaat tot het plegen van (seksueel) misbruik. 

Het vier ogen principe houdt in dat er altijd een volwassene moet kunnen mee kijken of 

mee luisteren met een beroepskracht. 

Bij alle voorscholen van Dynamo wordt gewerkt met twee beroepskrachten op de groep.  
 
In het Klavertje bevindt de verschoonruimte en de toilet zich in een aangrenzende 

ruimte. De deur naar deze ruimte staat altijd open en er is een raam aangebracht 

waardoor er vanuit de speelruimte in de toiletruimte gekeken kan worden. 

 



Het bieden van sociaal-emotionele veiligheid. 

 

* Wennen  

 

Als een peuter de speelzaal voor het eerst bezoekt blijft de ouder er die 

ochtend bij. Afhankelijk van hoe het kind reageert blijft de ouder de tweede 

keer iets langer dan de andere ouders. Het is belangrijk dat er gekeken wordt 

wat een kind aangeeft. (Een kind moet zich veilig voelen.) Soms heeft een 

peuter een lange wenperiode nodig. De tijd die een ouder op de groep blijft 

wordt in ieder geval geleidelijk minder. Over het algemeen blijkt dat 

duidelijkheid van de ouder heel belangrijk is. Uitleggen dat ze weggaan en 

goed afscheid nemen. 

Als een peuter voor het eerst alleen op de groep is, moedigen we het kind aan 

te gaan spelen. Bijv. door samen te puzzelen of een boekje te lezen. Vaak 

vinden de oudere kinderen het ook leuk om te laten zien wat er zoal te doen is 

op de groep. 

  

*De dagindeling : 

 

Ochtend 

8.45- 9.15 uur : 

De kinderen worden gebracht.  

Er ligt speelgoed op tafel zodat de ouder nog even met zijn/haar kind kan spelen    

of gezellig een praatje kan maken met de andere ouders en de leidster. 

9.15 uur:  

In de kring begroeten we elkaar, maken een praatje of lezen een boek  

09.30 uur: naar de toilet, jassen aan en buiten spelen 

10.15 uur: handen wassen en aan tafel om fruit te eten, liedjes te zingen of een verhaal 

te vertellen. 

10.30 uur: vooruitkijken 

10.40 uur: Speelwerken 

11.30 uur: Opruimen  

11.40 uur: handen wassen en aan tafel om terug te kijken en een cracker te eten 

12.00 uur – 12.15: naar huis 

 

 

 

Middag 

13.00 uur- 13.15 uur: De kinderen worden gebracht. 

13.15 uur: Begroeten 

 

13.30 uur: naar de toilet, jassen aan en naar buiten. 

14.00 uur: naar binnen, handen wassen 

14.10 uur: vooruitkijken 

14.20 uur: speelwerken 

14.55 uur: opruimen 

15.00 uur: terugkijken en fruitkring met liedjes 

15.15 uur- 15.30 uur: ophalen. 

 

We proberen zoveel mogelijk dezelfde dagindeling aan te houden, zodat de  peuters 

weten wat er gaat gebeuren. Gebleken is dat peuters zich daar heel veilig bij voelen. 

 

 

Bij bijvoorbeeld feesten of bijzonder mooi weer kunnen we wel eens afwijken van deze 

dagindeling 

 

 



 

* Afscheid: 

 

Kinderen kunnen vanuit de vensterbank naar hun ouders zwaaien. 

Soms verloopt een afscheid moeizaam en kan een peuter zijn ouder niet 

“loslaten”. Er wordt dan samen met de peuter afscheid genomen. Afhankelijk 

van de peuter wordt deze getroost maar er zijn ook kinderen die graag op zo’n 

moment even alleen gelaten willen worden. 

 
* Spel/ activiteiten/ rust: 

 

Spel/ontwikkeling. 

Door middel van een gevarieerd en uitdagend aanbod aan materialen en een positieve 

interactie willen we een bijdrage leveren aan een veelzijdige ontwikkeling. 

Uitgangspunt blijft de eigenheid van het kind; waar gaat zijn/haar belangstelling naar 

uit? 

Afhankelijk van thema’s en de behoefte van de peuters, worden er gerichte 

activiteiten gedaan..  

Bij een te eenzijdige belangstelling van het kind wordt het kind gestimuleerd om ook iets 

anders te doen. B.v. een kind dat alleen met de auto's speelt, bieden we een autopuzzel 

aan en boekjes over auto's, blokken om huizen te bouwen en garages voor de auto's.  

Kinderen ontwikkelen zich in hun eigen tempo.  

Tijdens een ochtend wordt spel afgewisseld met rustmomenten.  

Omdat de boog niet constant gespannen kan staat hebben we twee maal per 

ochtend een rust/tafelmoment (fruit eten en lunchen).   

 

 

 

 

Feesten, seizoenen, rituelen: 

 

Op de speelzaal vieren we diverse feesten.  

* Sinterklaasfeest :  

Elk jaar wordt het Sinterklaasfeest gevierd en bezoeken Sint en Piet de 

speelzaal.(al dan niet Life).  

Alle kinderen zijn dan uitgenodigd. 

* Kerstfeest : 

In overleg wordt bepaald hoe we het kerstfeest vieren; het kan een ouder-kind 

activiteit zijn zoals kerststukjes maken of een kerstdiner met zelfgemaakte hapjes.

  

* Pasen: 

Met pasen gaan we een wandeling maken in het park of bos om eitjes te 

zoeken en een pannenkoek te eten. 

 

* Verjaardagen kinderen : 

Er is een prachtige feeststoel en er wordt een feestmuts gemaakt.   

Voor het fruit eten vieren we feest met liedjes en een cadeautje; er kan worden 

uitgedeeld -soms gaan traktaties aan het eind van de ochtend mee naar huis. 

De traktaties zijn bescheiden en zoveel mogelijk zonder suiker. 

 

* Seizoenen : 

De seizoenen zie je terug in de activiteiten die we met de kinderen doen en 

vaak komt daar weer een thema uit. 

Bijvoorbeeld : voorjaar, jonge dieren, boerderij en als afsluiting een bezoek aan 

de geitenboerderij of kinderboerderij. 

 

 



*Hoe benaderen wij de kinderen: 

Ieder kind is uniek en heeft het recht op een persoonlijke benadering. De 

leidster ondersteunt het kind tijdens het spel. Ze stelt vragen en moedigt aan 

om nieuwe dingen te leren en problemen zelf op te lossen. 

Het is belangrijk voor peuters hun emoties te uiten en kinderen die daar de 

woorden nog niet voor hebben moeten een handje geholpen worden. Door veel 

te praten (we benoemen zo goed als alles wat we doen) leren zij ze op te 

komen voor zichzelf en anderen. Humor is daarbij van essentieel belang; er 

worden heel veel grapjes gemaakt, gekke liedjes bedacht en spelletjes gedaan 

om te zorgen dat kinderen zich prettig voelen. 

 

*Sfeer: 

Wij proberen een huiselijke, creatieve, onderzoekende en rustige sfeer te 

creëren. Het gaat er niet om dat het rustig moet zijn. Maar dit is wel een 

startpunt. Als iedereen zijn plekje heeft gevonden en lekker aan het spelen is, 

kun je spreken van een rustige groep. Er zijn ook momenten dat kinderen meer 

energie hebben en behoefte hebben aan bewegen. 

Met huiselijke sfeer bedoelen we de inrichting van de speelzaal en dat kinderen 

(en ouders) zich thuis voelen. Dat ze weten dat we het fijn vinden dat ze er 

zijn. Door kinderen te groeten bij binnenkomst, door bijv. een grapje te maken 

of ze een complimentje te geven. 

Tijdens de ochtend of middag proberen we ieder kind ook individueel even te 

spreken; horen wat ze zoal bezighoudt en even samen iets leuks doen. 

Met een creatieve sfeer bedoelen we dat er voldoende materiaal is zodat de 

kinderen zich creatief kunnen uiten. Door bijvoorbeeld uitdagend en gevarieerd 

knutselmateriaal, kosteloos materiaal, bouwmateriaal ,zand, water enzovoort. 

De speelzaal moet kinderen uitdagen om te onderzoeken en daar doen wij ons 

best voor. 

 

Inval bij ziekte en verlof: 

Bij ziekte en verlof wordt er voor vervanging gezorgd door de leidinggevende. 

 

 

 

 

 

 

Overdracht naar school: 

Twee weken voordat een peuter vier jaar wordt mag hij/zij een ochtend of twee 

gaan wennen op school; daar hebben we het dan later uitgebreid over. 

Kinderen die naar de 14e Montessorischool gaan komen hun nieuwe leerkracht 

ook al vaak zomaar even tegen als ze bij ons langskomt. 

Doordat de kinderen door school moeten om naar de speelzaal te kunnen, is 

school geen onbekend terrein. 

Twee maanden voordat  het kind vier jaar wordt zorgen we voor een 

schriftelijke overdracht voor de nieuwe leerkracht die door de ouders wordt 

gelezen en goedgekeurd. Als bijlagen worden daar de observatieformulieren 

bijgeleverd. 

Vaak komen de kinderen, als ze vier jaar zijn geworden, ’s ochtends nog even 

gedag zeggen voordat ze naar de klas gaan. Zo verloopt de overgang naar 

school heel soepel.  

 

 

 

 

 

 



Mogelijkheden voor het ontwikkelen van de sociale competenties. 

 

* Omgaan met elkaar, leren van elkaar 

Als een peuter de speelzaal voor het eerst bezoekt is hij/zij vaak pas 2,5 jaar 

en is het vaak de eerste kennismaking met leeftijdsgenootjes. Ze moeten dan 

nog veel leren. Als volwassenen zijn wij degene die de peuter handvaten 

moeten geven om met elkaar om te gaan.  

We hanteren een probleemoplossende benadering van conflicten tussen de 

kinderen, dat wil zeggen dat de leidster in stappen tussen de kinderen 

bemiddelt om hen zodoende te helpen het conflict naar tevredenheid op te 

lossen. De leidsters helpen de kinderen het verband te zien tussen oorzaak en 

gevolg.  

Maar peuters worden ook gestimuleerd om samen met anderen te spelen.  

Bijv. door iemand  te helpen met een puzzel of het samen bouwen van een 

toren of een treinrail. 

Door peuters vooral met elkaar te laten spelen en als volwassenen een stapje 

terug te doen leren ze ook veel van elkaar en volgen zij hun fantasie. Ook 

geven wij ze de ruimte om  elkaar te troosten, te helpen hun jas en schoenen 

aan te doen en elkaar te roepen als er gegeten gaat worden. 

 

 

 

 

 

Kinderen helpen in het groepsproces. 

 

Het tafelmoment is een belangrijk moment voor het groepsproces. We zitten 

dan allemaal samen aan tafel. We hebben het over wie er wel of niet zijn, tellen 

met hoeveel kinderen we zijn en hoeveel jongens of meisjes er zijn. 

Samen zingen bevordert ook het groepsproces.  

Om de beurt een stukje fruit pakken leert ze dat ze niet alleen zijn. 

Afhankelijk van de samenstelling en leeftijd van de groep, merk je dat er een 

hele grote groepscohesie is. Dan gaan ze bijvoorbeeld met z’n allen naar één 

van de speelhoeken en dan wordt er zonder enig conflict gespeeld. 

 

 

 

 

Mogelijkheden voor het ontwikkelen van de persoonlijk competenties. 

 

* Gebruik van de ruimtes 

Peuters zijn in grote lijnen vrij om te kiezen waar ze willen spelen. Er wordt wel 

gestimuleerd dat met bepaald materiaal op vaste plekken gespeeld mag 

worden. 

Bijvoorbeeld : puzzelen doe je aan tafel en niet op de grond. 

Omdat de ruimte binnen niet groot is, mogen ze binnen niet rennen. Maar soms 

is het een onderdeel van hun spel en dan wordt dit toegestaan. Kinderen die 

zindelijk zijn mogen zelfstandig naar het toilet. 

 

* De verschillende activiteiten en activiteitenaanbod 

’s Morgens wordt er, iedere keer ander materiaal klaar gezet. Om peuters te 

stimuleren ook met andere dingen te spelen dan ze gewend zijn. 

Afhankelijk van thema, jaargetijde en feesten wordt er een thema hoek 

aangeboden, hierin wordt het aanbod van gevarieerd materiaal steeds 

gewisseld. 

Maar ook als er iets speciaals leeft binnen de groep – zoals een baby op komst 

of naar de dokter moeten- wordt hier een activiteit van gemaakt. In de periode 



van koud en nat weer, zijn de activiteiten vooral binnen. Maar hoe mooier het 

weer, hoe meer er buiten plaats vind. Bijv. zoeken en kijken naar 

lieveheersbeestjes, bellen blazen, stoepkrijten, modderzand maken e.d. 

 

Op basis van de observaties wordt regelmatig ook gewerkt in kleine groepjes 

en worden kinderen gestimuleerd zich verder te ontwikkelen op de 

verschillende ontwikkelingsgebieden. Ook kiezen wij er soms voor om dit juist 

in “gemengde” groepjes te doen zodat zij van elkaar kunnen leren en leren 

voor elkaar te zorgen. 

 

* Rustmomenten 

Vooral het tafelmoment is een rustmoment voor de peuters. Maar ook als  een 

peuter alleen maar kan rondrennen, wordt er voor gekozen de peuter een 

‘rustiger’ activiteit aan te bieden. 

 

* Zelfstandigheid bevorderen, rekening houdend met het niveau van het kind 

Zelfstandigheid bevorderen we door niet direct met een oplossing te komen 

wanneer iets niet lukt. (Een peuter de tijd geven.) 

We stimuleren de peuters zo veel mogelijk zelf dingen te doen zoals, jas en 

schoenen aantrekken, opruimen waarmee gespeeld is, een doekje pakken als 

er is geknoeid, zelf een zakdoek halen voor een snottebel, zelf naar het toilet 

gaan e.d. Peuters die dat proberen prijzen we de hemel in! (en als het echt niet 

lukt doen we het natuurlijk samen.) 

 

 

De overdracht van waarden en normen. 

 

 

Voor iedereen die de speelzaal bezoekt of in de speelzaal werkt geldt de 

volgende gedragscode: 

 

We praten op een nette en rustige toon met elkaar 

We gebruiken geen fysiek en/of verbaal geweld 

We behandelen elkaar met respect 

We helpen elkaar indien nodig 

We lossen conflicten op door te praten 

We zijn zuinig op onze eigen en andermans spullen 

We hebben respect voor de natuur en onze omgeving 

We zijn allen gelijk, ongeacht afkomst, levensovertuiging, sekse, seksuele 

geaardheid of manier van kleden. 

 

 

 

 

 

* Waarden en normen 

Er zijn veel momenten waar een peuter waarden en normen worden geleerd. 

Peuters wordt geleerd dat je een ander geen pijn mag doen. Meestal laten we 

zien wat ze veroorzaakt hebben en hoe verdrietig iemand geworden is.  

Ook zitten we aan tafel als we eten en wachten we op onze beurt als er iets 

uitgedeeld wordt of als een ander aan het woord is.  

 Speelgoed van een ander wordt niet afgepakt; je vraagt of jij het (later) mag 

hebben. Als je vriendje lekker aan het spelen is vraag je of je mee mag doen 

en je kunt een ander helpen of troosten als hij pijn of verdriet heeft. 

 

 

 



* Belonen en straffen 

We proberen kinderen zo min mogelijk te straffen; van negatieve aandacht 

wordt niemand blij! 

Liever leiden we een kind even af van het “stouts” dat het aan het doen is door 

het een alternatief te bieden.  

We willen natuurlijk niet dat kinderen elkaar pijn doen…gebeurt dat toch dan 

wordt zo’n kind gewezen op de gevolgen van zijn daden: “kijk nou, je vriendje 

huilt” en we gaan samen even troost bieden. 

Soms is  voor een kind dat bijv. wel erg vaak slaat of anderen stoort een time-

out wel even goed. Ze worden –binnen de groepsruimte- even apart gezet om 

rustig te worden en dan gaan we bedenken wat wel leuk is om te gaan doen. 

Belonen is veel leuker! Als de peuters samen goed bezig zijn laten we ze dat 

ook duidelijk merken; we geven ze complimentjes en vertellen ze hoe blij we 

met ze zijn! 

 

Feesten en rituelen : 

 

Zoals de dagindeling ritme aan de dag geeft, geven feesten en de daarbij 

behorende rituelen ritme aan het jaar. Langzamerhand leren peuters het ritme 

van een speelzaaljaar kennen. Welke feesten wij vieren staat hierboven al 

beschreven. 

Als er kinderen (of stagiaires) van een andere cultuur in de groep zijn besteden 

wij ook aandacht aan de feesten en rituelen die bij die cultuur horen.  

 

 

Taal en cultuur: 

 

In principe wordt binnen de speelzaal alleen Nederlands gesproken. 

Soms- als een kind erg verdrietig is- en ik het kan getroost worden in zijn/haar 

eigen taal zullen we dat doen en het direct vertalen in het Nederlands. We 

spreken helaas niet alle talen! 

In onze huidige samenleving hebben we met steeds meer verschillende 

culturen te maken; we zijn erg nieuwsgierig naar eventuele verschillen, 

respecteren  ieders mening en proberen de kinderen dat ook te laten doen. 

 Luister naar elkaar en lach iemand die “anders” is niet uit. 

 

 

Ouderbetrokkenheid : 

 

Het eerste contact met de ouder vindt plaats bij de inschrijving, dit is een korte 

kennismaking. 

Bij plaatsing volgt een plaatsingsgesprek, waarbij de plaatsingovereenkomst 

wordt ondertekend. Op dit moment wordt ook informatie die belangrijk is voor 

de leidster en  de ouders uitgewisseld. 

Bij  het brengen en halen worden ouders (regelmatig) op de hoogte gehouden 

over hoe de ochtend van hun kind is verlopen. Als een peuter nog aan het 

wennen is wordt de ouder na elke ochtend geïnformeerd hoe het met hun kind 

is gegaan. Verder zijn er tijdens het meekijken ook wel momenten om even bij 

te praten. 

Rond de tijd dat het kind drie jaar is nodigen we de ouders uit voor een 

oudergesprek, hierin bespreken we hoe het met het kind gaat, en worden de 

resultaten van de observaties besproken en hoe de kinderen verder begeleid en 

gestimuleerd kunnen worden. Er wordt besproken  of er misschien extra hulp 

nodig is en vragen van de ouders worden beantwoord.  

Twee maanden voor het kind vier jaar wordt vindt er een eindgesprek plaats, 

hierin krijgen de ouders weer informatie over de ontwikkeling van hun kind en 



delen we de informatie die naar school gaat. Tijdens dit gesprek wordt het 

overdrachtsformulier ingevuld. 

Twee maal per jaar is er een ouderbijeenkomst. Die kan over een bepaald 

thema gaan als ouders daar behoefte aan hebben, ook kunnen ouders 

gevraagd worden een handje mee te helpen bij het schoonmaken van het 

speelgoed of de speelruimte 

Als ouders tussentijds een gesprek willen kunnen zij dat altijd aanvragen. 

Op de speelzaal zijn tipsheets beschikbaar over de volgende onderwerpen : 

Ouderschap 

Stress de baas blijven 

Zelfvertrouwen 

Kinderen voorbereiden op een nieuwe baby 

Slaapproblemen 

Ongehoorzaamheid 

Zelfstandig eten 

Leren praten 

Driftbuien 

Weglopen 

 

 De oudercontactmedewerker organiseert koffieochtenden waarin wordt 

ingegaan op de thema’s die we in de groep behandelen en hoe ouders daar 

thuis op kunnen doorspelen. 

Ook ontvangen de ouders regelmatig een nieuwsbrief met voor hen belangrijke 

informatie die betrekking op de speelzaal hebben.  

 

 

Meekijken: 

 

Als de kinderen eenmaal goed gewend zijn mogen ouders ook een dagdeel 

komen meekijken.  

Dat zorgt ervoor dat ouders betrokken blijven bij de groep; de kinderen leren 

kennen, zien wat er zoal speelt in een groep en –soms ook- gewoon een beetje 

de “kunst” afkijken. Bovendien denken wij dat elke ouder het leuk vindt om te 

zien hoe zijn/haar kind zich ontwikkelt binnen de groep. 

Op de groep hangt een lijst waarop ingetekend kan worden. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wat iedereen moet weten n.a.v. het BRANDAKTIEPLAN: 

 

Naast het keukenkastje van de  hangt een presentielijst waar dagelijks 

om 9.30 wordt ingevuld welke kinderen er die dag zijn (en hoeveel het 

er in totaal zijn die dag); achterop die lijst hangt een lijst met 

noodnummers van alle kinderen. Zorg dat je juiste nummer daarop 

vermeld staat! 

 

 

In geval van nood worden deze lijsten meegenomen, zodat we kunnen 

controleren of alle kinderen aanwezig zijn en wij hun ouders/opvang 

kunnen bereiken. 

 

Wanneer we het pand moeten verlaten proberen we bij  “ons genoegen” 

of het schoolgebouw aan de overkant contact op te nemen met de 

ouders van de aanwezige kinderen. 

 

Het is uiteraard van het grootste belang dat de kinderen veilig worden 

weggeleid…. 

BLIJF DUS KALM, ga niet eerst proberen te blussen en  

AANKLEDEN HOEFT NIET! 

 

Een uitgebreid  brandaktieplan ligt op de speelzaal ter inzage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brandaktieplan peuterspeelzaal ’t Klavertje. 

 

Voor iedere volwassene: 

Het is voor iedere volwassene van belang te weten waar hij zich bevindt 

en hoe de andere ruimten in het pand zijn gesitueerd. 

In de speelzaal is maar 1 uitgang; naar buiten kunnen we op 3 manieren: 

let op de verlichte nooduitgang-bordjes en volg de instrukties rustig op! 

 

Er dient twee maal per jaar een brandoefening gehouden te worden; dit 

kan bijv. tijdens een ouderavond gebeuren. 

 

Verder moet er in de ruimte van de speelzaal aanwezig zijn: 

 

*een lijst met geplaatste kinderen met naam en telefoonnr. van ouders 

en eventuele opvang. (deze lijst hangt bij ons boven het “buro”) 

*een presentielijst van de op dat moment aanwezige kinderen. Deze lijst 

wordt elke ochtend ingevuld. 

Wat te doen als er brand wordt geconstateerd? 

 

De volgorde van handelen is als volgt: 

1. Alarmeren 

2. Evacueren 

3. Eventueel blussen 

 

1. Alarmeren: 

Eeen van de leidsters neemt de presentielijst en de noodnummers mee 

en belt 112 

Bij het alarmeren aan de brandweer dient het volgende te worden 

doorgegeven: 

Psz. ’t Klavertje, 

Elandsstraat 42, postcode 1016 SG  

In de 14e Montessorischool, Amsterdam. 

 

              2 . Evacueren: 

Terwijl de ene leidster de brandweer belt verzamelt de andere leidster 

de kinderen en begint de evacuatie, waarbij de volgende punten van 

belang zijn: 

*blijf altijd rustig 

*tel het aantal kinderen 

*kleed de kinderen niet aan, houd de groep bij elkaar en verlaat de 

ruimte. 



Er is 1 uitgang in de speelzaal; naar buiten kan op 3 manieren…kies de 

uitgang die het verst bij de brand vandaan ligt. 

Eenmaal buiten , nadat de speelzaal nog eens door de leidster 

gecontroleerd is op achterblijvers, dient er nogmaals een 

presentiecontrole uitgevoerd te worden en een eventuele vermissing 

doorgegeven te worden aan de brandweer. 

Vervolgens worden de kinderen naar een veilige plek gebracht. In ons 

geval “ons genoegen” of het schoolgebouw aan de overkant. 

Van daar worden de ouders bericht en kunnen de kinderen opgehaald 

worden. 

 

3.Blussen: 

In afwachting van de brandweer kan eventueel worden geblust; hierbij 

mag nooit enig risico worden genomen en bij twijfel over het resultaat 

laten we het over aan de brandweer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUS: IN HET KORT………… 

 

 

 

Blijf rustig, pak de lijsten 

Bellen 112…melden: psz. ’t Klavertje, 

Elandsstraat 42,  1016 SG 

Tellen en evacueren 

Ouders waarschuwen 

Eventueel blussen. 

 
 

 



Het vierogen principe 

Het vierogen principe houdt in dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of 

meeluisteren. Dat betekent dat een beroepskracht nóóit alleen is met één of meerdere 

kinderen binnen of buiten, zonder dat iemand haar kan zien of kan horen gedurende alle 

momenten van de dag. Dit is de basis voor de veiligheid in de peuterspeelzaal. In de 

pedagogische beleidsplannen van de locaties wordt beschreven hoe dit principe in de 

praktijk wordt ingevuld. Hierbij wordt rekening gehouden met de voorspelbaarheid, 

mogelijkheid en frequentie waarin een beroepskracht alleen op de groep is. Ouders 

worden geïnformeerd over de invulling van het vierogen principe op hun locatie (bv. via 

het pedagogisch werkplan en het informatieboekje). 

Een aantal oplossingsrichtingen die een goede aanzet zijn voor een verantwoorde 

uitvoering van het vierogen principe zijn onder andere: 

* een open, professioneel werkklimaat waarbij de drempel om elkaar op bepaalde 

gedragingen aan te spreken zo laag mogelijk is (open aanspreek cultuur); 

* inrichting van de groepsruimte; 

* eventueel bouwkundige voorzieningen ter verbetering van transparantie binnen de 

peuterspeelzaal zoals doorkijkjes, glas, spiegels, ramen en kijkgaten etc.); 

Gezien de diversiteit binnen de locaties zal er maatwerk nodig zijn voor een 

verantwoorde uitvoering van het vierogen principe. 

(Zie hiervoor het pedagogisch beleidsplan van de locatie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protocol Zorgkinderen 
 

Inleiding 

Elke peuter heeft wel eens een periode dat het zich even anders gedraagt; 
druk of juist stil, teruggetrokken of juist heel aanwezig. Dit kan zijn dat 

zich een gebeurtenis in zijn leven voordoet waar het sterk op reageert. 
Vertoont een kind over een langere periode gedrag dat niet hoort bij zijn 

leeftijd, geslacht en ontwikkeling en vraagt dit kind extra zorg en 
aandacht dan kunnen we spreken van een “zorgkind”. 

 
Om tot een juiste conclusie te komen is het handig eerst verhelderende vragen te 

stellen: 

• Hoe lang vertoont het kind dit specifieke gedrag al? 

• Zit er wel of geen ontwikkelingen; is er vooruitgang of een terugval in het gedrag? 

• In welke ontwikkelingslijn valt dit gedrag? 

• Zijn er factoren in je eigen houding of in de groep die van invloed zijn op het 

gedrag 

• Hoe reageert het kind thuis, hoe reageren de ouders? 

• Is het gedrag door jou te beïnvloeden? 

• In welke situaties komt het gedrag vooral voor? 

• Gaat het om een geïsoleerd probleem(alleen motoriek of spraak)of betreft het 

meer algemeen gedrag 

• Is er thuis iets gebeurt (bv. geboorte broertje/zusje)dat het gedrag 

Kan verklaren? 

• Kan het gedrag bij de ontwikkelingsfase horen? 

 

Blijkt uit de beantwoording van deze vragen dat het een” zorgkind” is. 

Volg dan het protocol. 

Protocol. 
Stap 1: observeren en overleg met je leidinggevende 

- Is er sprake van opvallend gedrag, observeer dan wat je precies wilt 

zien, overleg met je collega. 

- Bespreek dit kind met je leidinggevende 

- Maak een spelstimuleringsplannetje voor de komende 4 weken. Zorg 

dat jij of je collega dagelijks het kind in zijn spel begeleidt. 

- Wacht gedurende 4 weken af of het spel zich ontwikkelt bij het kind. 

- Hiervoor maak je na 3 weken een observatie. Heeft het kind meer 

nodig, dan:  

Stap 2: overleg met de ouders en OCM 

- Ga een gesprek aan met de ouders en bespreek daarin de volgende 

punten: 

1. Vertel wat je bent opgevallen 

2. Vraag of zij dit herkennen 
3. Spreek je zorg uit 

4. Informeer of zij die zorg delen 
5. Loop met hen samen het zorgprotocol door. 

 



6. Vertel dat je gaat observeren en een stimuleringsplan maakt, wat 
kunnen zij thuis doen? Neem dit mee in de ruimte in de format. 

Heeft het kind baat bij begeleiding: doorgaan en aanpassen van 

stimuleringsplan. 
Heeft het kind geen baat bij je stimuleringsplan: 

Stap 3. Observeren lijst risicofactoren 2-4 jaar van KIJK! /of de GGD 
observatielijst* 

- Bespreek met ouders, OCM en leidinggevende het resultaat van 

deze observatie. 

 

Stap 4: Afspraken maken met ouders over de vervolgstappen 
Als er uit de observatie blijkt dat er vragen zijn over de motorische 

ontwikkeling, 
De spraak-taal of de sociale ontwikkeling. Of als er sprake is over het 

gehoor van het kind verwijs dan de ouders door naar het 
consultatiebureau, Audiologisch centrum of de logopediste. 

Vraag de ouders toestemming om het kind te bespreken met de 
verpleegkundige.  

Als er sprake is van een alarmerende situatie kun je direct contact 

opnemen. Tijdens het overleg kun je bespreken of het wenselijk is dat de 
OKA al deelneemt aan het gesprek met de ouders. 

Overleg of er een aanvraag van Okido nodig is en vraag hiervoor 
eveneens toestemming aan de ouders. Het VTO team kan via OKIDO 

indien nodig snel ingezet worden. 
 

Stap 5 

• Aanvraag Okido 

OKA doet de aanmelding 

• Afwachten 

Het zou kunnen zijn dat na een observatie de afspraak wordt 

gemaakt  
Nog te wachten met verdere stappen. Bespreek de tijdsperiode met 

ouders. 

• Gerichte aanpak kind. 

Samen met de ouders maak je afspraken over een gerichte aanpak 

voor het kind. Je maakt hierbij afspraken over de aanpak, de 
periode en de doelen die de ouders en jij daarbij willen bereiken. 

Je bespreekt het kind met de verpleegkundige van het 
consultatiebureau 

Met naam na goedkeuring ouders, zonder goedkeuring ouder 
Alleen advies vragen over casus zonder naam te noemen. 

 
*Kies een format vanuit je eigen observatiesysteem of 

stimuleringsplan. 

 
 

• Verwijzen. 



De huisarts of het consultatiebureau verwijst het kind door  
 

 

Stap 6: Observeren 
              Na een vooraf afgesproken periode of gedurende een periode 

              Doe je een observatie 
Stap 7: Overleg Ouders en OKA 

In het overleg met de ouders evalueer je de genomen stappen 
en het resultaat. Je bekijkt eventuele vervolgstappen. 

 
Overleg leidinggevende 

Je bespreekt met de leidinggevende het resultaat van de 
zorgaanpak en bekijkt vervolgstappen. 

 
  

Stap 8: je maakt met ouders en OKA een vervolgplan, dit kan zijn: 

• Kind heeft geen extra zorg meer nodig. 

• Extra zorg wordt verlengd, herhaal stappenplan vanaf stap 5 

• Kind is doorverwezen naar speciale opvang 

• Kind gaat naar Basisschool, school neemt de zorg over 

  
 

 
 

 
Ouders herkennen het “gedrag” niet 

 
Als ouders het gedrag niet herkennen kun je de volgende stappen nemen. 

• Ouders uitnodigen om extra mee te draaien en hen inzicht te geven 

in het gedrag 

• Ouders voorstellen eerst te observeren en dan verder te praten. 

 

Als ouders niet willen dat je het kind observeert en verder ook geen 
stappen willen ondernemen, organiseer dan een gesprek samen met je 

leidinggevende en de ouders. 
 

 
Deze handelwijze kun je na iedere stap volgen als ouder niet verder mee 

willen in het Zorgprotocol. 
Er is altijd toestemming van de ouders nodig voordat je verdere stappen 

neemt 
 

 
 

 

 

Leg alle stappen in een kort verslag vast, zie bijlage 

 

Zie bijlage 



Protocol buitenspelen. 
 

1. Als we met de bolderkarren gaan: 

Voor vertrek: tas vullen met crackers, melk, water, zakdoekjes, luiers 
en eventueel reservekleding. 
*De ene leidster helpt de kinderen met de jassen en de schoenen 
terwijl de ander de karren voor de school zet.( Let op: de voordeur 
moet toegankelijk blijven voor overige groepen!) 
*De kinderen mogen eerst naar de witte klapdeuren lopen en laten 
die dicht! 
*De deur van de speelzaal wordt op slot gedaan en één leidster gaat 
voor naar de buitendeur waar de kinderen weer wachten tot iedereen 
in het halletje staat. 
*De buitendeur gaat open en de kinderen mogen in de karren gaan 
zitten. 
*Tijdens de rit blijven de kinderen zitten! 
*Bij het speeltuintje aangekomen blijven de kinderen in de kar zitten 
tot wij zeggen dat      het veilig is om uit te stappen. Eén leidster gaat 
met de kinderen naar binnen terwijl de ander een parkeerplekje voor 
de karren zoekt. 
*Als er geplast moet worden doen de kinderen dat bij de boom. 
*Eten en drinken doen we aan tafel. 
*We zorgen om 12.00 uur terug te zijn bij de school. (route in 
omgekeerde richting) 
 
 

1. Als we in de speeltuin bij de school gaan spelen: 

 
*De kinderen lopen twee aan twee (handjes vast) of aan het 
wandelkoord naar de witte klapdeuren. Die blijven dicht! 
*Eén leidster sluit de deur van de speelzaal terwijl de ander de 
kinderen naar de blauwe deur begeleidt. 
*Als iedereen in het halletje staat gaat één leidster met de voorste 
kinderen het trapje af (rustig lopen!) en de ander loopt naast de 
achterste kinderen mee. 



*Voor het zebrapaadje wachten we tot iedereen klaar is om over te 
steken. (links, rechts, links gekeken…komt er wat…nee? Oversteken!) 
*In de speeltuin aangekomen lopen we naar de rechterkant…die het 
meest geschikt is voor onze groep en pas daar aangekomen laten de 
kinderen het wandelkoord los. 
*Wanneer kinderen naar het toilet moeten gaat één van de leidsters 
met ze mee terug naar de speelzaal. 
* een leidster staat tijdens het buiten spelen bij de klimwand en houdt 
zo ook zicht op de uitgang waar kinderen niet naar toe mogen zonder 
begeleiding. 
*Retour in omgekeerde volgorde. 
Peuters spelen dus niet op het terrein aan de linkerkant –voor de 
onderbouwgroepen- en de speeltuin is alleen tussen 9.30 uur en 10.30 
uur voor ons gebruik beschikbaar. 
 

 
 
 


