
 

  

Deel 3:  
Pedagogische 
en praktische 
afspraken van  
onze locatie. 



 

Deel 3: Pedagogische en praktische afspraken van 

onze locatie. 
 

Pedagogische en praktische afspraken. 

 

Naam locatie: De Kleine Hugo 

Adres locatie: Thorbeckestraat 21 6828 TT Arnhem 

                           

 

Naam groep. Leeftijd. Maximaal aantal kinderen. 

Zonnetjes 2-4 jaar 16 

Sterretjes 2-4 jaar 16 

   

 
 

Groep 1: Zonnetjes 

  Afwijken BKR ’s morgens. Afwijken BKR tussen de middag.  

Maandag  n.v.t voor de gehele week   

Dinsdag     

Woensdag     

Donderdag     

Vrijdag      

 
Groep 2: Sterretjes 

 Afwijken BKR ’s morgens. Afwijken BKR tussen de middag.  

Maandag n.v.t. voor de gehele week   

Dinsdag    

Woensdag    

Donderdag    

Vrijdag     

 
 

In vakantieperiodes kan de beroepskracht kind ratio (BKR) afwijken.  

 

Op onze locatie wordt voor de vakantieperiodes de zomerschool gedraaid. Een aantal weken extra opvang per jaar, daar 

hanteren we ook de BKR echter bij zeer geringe aantallen voegen we samen. Per vakantie communiceren we deze via:  

• Aanwezigheidsbord in de groep  

• Ouderportaal  



 

• Nieuwsbrief van locatie en of school 

• Tijdens de intakegesprekken wordt een toelichting gegeven aan ouders over de zomerschool 

• De mentor draagt het mondeling over aan de ouder(s)/ verzorger(s). 

 

Ieder jaar opnieuw stellen we vast waar de zomerschool plaats vindt. Dit is afhankelijk van de kind aantallen. 

Mogelijkheden zijn er op de Symfonie in de Paulusschool of op de kleine Hugo in de Hugo de Groot school. 

 

 

 

Op onze locatie is E.van O. de gebiedsmanager.  

M. van H.is de teamcoördinator van deze locatie. 

 

Alleen in vakanties van toepassing. 

De uren waarop we gegarandeerd voldoen aan de beroepskracht-kind-ratio (BKR) is: 

Van 8.30 uur tot 12.00 uur in de ochtend en van 12.30 uur tot 16.00 uur in de middag. . 

 

 

Bij ons wordt er tussen 12.00 uur en 12.30 uur gepauzeerd.  
De kinderen zijn dan niet aanwezig dus er wordt niet afgeweken van de BKR-ratio.  
 

Wanneer er veranderingen in het basisrooster worden aangebracht dan maken we dit bekend via: Nieuwsbrief aan 

ouders via ouderportaal en uitdelen op de groep, en bij de mondelinge overdracht. 
 

Op onze locatie hanteren wij geen opendeurenbeleid:  
Er is maar 1 stamgroep per dagdeel geopend op de locatie 

 

Meer informatie over onze producten zijn terug te vinden op onze website: www.skar.nl of u kunt mailen naar: 

klancontact@skar.nl.  Via 0900-2357527 kunt u ook contact opnemen met onze collega’s. 

 

 

Op onze locatie hanteren wij een opendeurenbeleid: Nee 

Wij hebben maar 1 groep, dus opendeurenbeleid is niet aan de orde. 

 

Bij de volgende (spel)activiteiten verlaten de kinderen de stamgroep:  

De kinderen verlaten de stamgroep bij de voorstellingen van Pet en Pat en bij gezamenlijke activiteiten van school, 

bijvoorbeeld de gym. De gym is verderop in het gebouw in de gymzaal. Voorstellingen of andere activiteiten gebeuren 

grotendeels op de groep zelf, heel soms gebruiken we hiervoor ook de gymzaal. We hoeven voor al deze activiteiten niet 

het gebouw uit. 

 

Als kinderen de stamgroep verlaten, dan is dat als volgt geregeld: 

Tijdens feesten en voorstellingen zijn ouders er vaak bij.  

De groep wordt met de gym als het ware in 2 groepen verdeeld zodat iedere medewerker een groep kinderen heeft 

waarvoor hij/zij verantwoordelijk voor is. Met de kinderen wordt afgesproken met welke medewerker ze meegaan en bij 

wie ze moeten blijven. Daarbij verlaten de kinderen de ruimte van het peuterwerk door middel van een speciaal koord, 

http://www.skar.nl/
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zodat de kinderen deze vast houden en bij elkaar blijven. Indien nodig wordt de hulp van een medewerker van school 

ingeschakeld ter ondersteuning. Voor ouders hangen we een briefje op zodat deze ook precies weten waar wij zijn. 

Ook de teamcoördinator of inzet van extra personeel is mogelijk als de groep meer vraagt. 

 

Als er maar één beroepskracht aanwezig is, dan is de achterwacht als volgt geregeld: 

Er is vaak een stagiaire aanwezig. Is deze er niet, laten we aan de beheerder weten dat we alleen zijn en deze komt dan af 

en toe bij ons kijken. Of de gebiedsmanager en of teamcoördinator is dan werkzaam op de locatie 
 

Wennen 

In principe maakt de mentor telefonisch een afspraak met de ouders en het kind voor een intakegesprek. De mentor voert 

(een deel) van het intakegesprek. Het gesprek vindt voor de plaatsingsdatum plaats. Bij een spoedplaatsing vindt er een 

korter intakegesprek plaats. 
Degene die de afspraak gemaakt heeft, zet de afspraak in de agenda. De mentor/pedagogisch medewerker voert het 

gesprek aan de hand van de checklist intake, waarin zowel de te verstrekken informatie als de te vragen informatie staat en 

vinkt aan op de checklist wat aan de orde is geweest. 
Een goede wenperiode kan een belangrijke rol spelen in het ontstaan van een veilige basis voor het kind. Voor alle kinderen 

geldt dat ze kunnen wennen als ze nieuw op onze locatie geplaatst worden. Wennen gebeurt in overleg met de mentor bij 

voorkeur op de geplaatste dagdelen en altijd in de eigen stamgroep. Wennen kan niet voordat de ouder het contract heeft 

ondertekend, plaats vinden en ook niet tijdelijk boventallig. Als het contract ondertekend is mag het kind, mits de 

groepsgrootte van de stamgroep dit toelaat, wel kosteloos wennen voor de 1e opvang dag. Vaak samen met de 

ouder/verzorger. 
 

Mentorschap en welbevinden 

Ieder kind krijgt een mentor toegewezen. Deze mentor is het aanspreekpunt voor de ouders. Bij toewijzing van mentorschap 

is rekening gehouden met voldoende aanwezigheid tegelijkertijd met het kind en het aantal kinderen waarvan een 

pedagogisch medewerker al mentor is. 

De mentor is verantwoordelijk voor een aantal zaken: 

• De mentor plant en voert (een deel) van het intakegesprek, introduceert de ouder op de groep en zorgt voor het 

registreren van belangrijke gegevens. 

• De mentor voert de observaties uit volgens het OVM-protocol.  

• De observatie wordt met minimaal één collega pedagogisch medewerker doorgesproken.  

• De mentor draagt zorg voor goede samenwerking met de ouders van het mentorkind. 

• De mentor zorgt indien mogelijk voor vervanging wanneer hij/zij langer dan een maand afwezig is en stelt ouders 

hiervan op de hoogte. 

• De mentor is verantwoordelijk voor de planning van de kind gesprekken met ouders.  

• De mentor houdt het kind gesprek met de ouders. 

• De mentor zorgt ervoor dat de naaste collega’s op de hoogte zijn van de afspraken die tijdens het kind gesprek zijn 

gemaakt. 

• De mentor houdt naast de observaties en gesprekken hierover de grote lijn van de ontwikkeling van het kind in de 

gaten. 

• De mentor brengt indien nodig het kind ter bespreking in, in het werkoverleg. 

• De mentor plant en voert (een deel) van het intakegesprek, introduceert de ouder op de groep en zorgt voor het 

registreren van belangrijke gegevens. 

• De mentor voert de observaties uit volgens het OVM-protocol.  

• De observatie wordt met minimaal één collega pedagogisch medewerker doorgesproken.  



 

• De mentor draagt zorg voor goede samenwerking met de ouders van het mentorkind. 

• De mentor zorgt indien mogelijk voor vervanging wanneer hij/zij langer dan een maand afwezig is en stelt ouders 

hiervan op de hoogte. 

• De mentor is verantwoordelijk voor de planning van de kind gesprekken met ouders.  

• De mentor houdt het kind gesprek met de ouders. 

• De mentor zorgt ervoor dat de naaste collega’s op de hoogte zijn van de afspraken die tijdens het kind gesprek zijn 

gemaakt. 

• De mentor houdt naast de observaties en gesprekken hierover de grote lijn van de ontwikkeling van het kind in de 

gaten. 

• De mentor brengt indien nodig het kind ter bespreking in, in het werkoverleg. 

  

  

Globale beschrijving van de werkwijze per dagdeel:  

Dagindeling peuterwerk: 

We werken met een vast dagritme: 

  

• brengen en begroetingskring 

• boekje lezen 

• vooruitkijken 

• speelwerken 

• opruimen 

• terugkijken 

• fruit eten en drinken 

• speelleren (kleine groep) 

   Buitenspelen 

• liedjeskring 

• kinderen worden opgehaald. 

  

1 keer per de week op de dinsdag gymmen wij in 2 groepen. Beide groepen gymmen dan 3 kwartier. Hierbij vervalt het 

boekje lezen. 

Op de vrijdag gymt 1 groep 3 kwartier. Ook dan vervalt het boekje lezen. 

  

In het lokaal zijn hoeken aanwezig waarin een kenmerkend domein van ontwikkeling te herkennen is (bijvoorbeeld leeshoek, 

bouwhoek of een huishoek). Middels de scanning op welbevinden en betrokkenheid krijgen we inzicht in de ontwikkeling 

van de kinderen en kunnen deze relateren aan de pijler rijke uitdagende omgeving. Door naar kinderen te kijken kunnen er 

aanpassingen in de rijke uitdagende omgeving plaatsvinden. Dit is een continu proces, wat aandacht vraagt van de 

beroepskracht, om ervoor te zorgen dat aan de kinderen steeds een passend aanbod wordt aangeboden. Zowel in ruimte als 

in materiaal. 

  

 

 

 

 

 

 



 

  



 

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

 

 

 1. Opvoeden doen we samen 
 Opvoeders zien het belang van respectvol communiceren met kinderen. Bij zorg wordt samen gezocht naar passende hulp. 
Samen met school dragen we zorg voor de warme overdracht. Eind 2019 hebben we een audit gehad een de aanbevelingen 
worden opgepakt als doelen voor dit jaar. Een focus voor dit jaar is in samenspraak met school, het sociale wijkteam en 
Stichting Pas gemaakt. Het doel is om de toenemende zorg, achterstand in ontwikkeling rondom het kind te verbeteren. 
Vroeg signalering is hierin een belangrijke rol en het kind en het gezin en ouder centraal te stellen. Hiervoor is een plan 
geschreven Concept verslag is januari 2020 opgesteld. Deze opzet geldt voor de Symfonie en de Kleine Hugo. Beide scholen 
liggen dicht bij elkaar in de buurt. 
 
2. Altijd in dialoog 
 We kijken kritisch na onze begeleidingsstijl en in samenwerking met de pedagogisch coach bespreken we onze pedagogisch 
handelen. We stimuleren, zijn sensitief ingesteld en hebben oog voor de sfeer en de relaties binnen de groep, en hebben 
aandacht voor de autonomie van het kind. In samenwerking met de coach passende kinderopvang gaan we het OGW 
verder door ontwikkelen. De rekenlijnen zijn daar een onderdeel van. 
 
3. Rijke uitdagende omgeving 
 Ik heb de beschikking over materialen en ik kan meedoen met activiteiten om ervaringen op te doen en ervan te leren. Het 
bieden van een taalrijke omgeving krijgt onze aandacht. In 2020 zullen we een boekstart locatie worden wat inhoudt dat er 
scholing wordt aangeboden aan de medewerkers en dat er middelen en activiteiten plaats gaan vinden die de taal van 
kinderen gaat verrijken. 
 

 

 

 

 

  



 

VE Plan 2020. 
 
 VE-methode voor de peutergroep. 

 

 

Uk&Puk (zie p. 13) moet verwijderd worden 

 
We werken met: Kaleidoscoop, OGW en Logo 3000. VVE-methode  

Op onze locatie werken we met het VVE-programma Kaleidoscoop. Door middel van dit programma wordt op 

gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 

motoriek en de sociaal emotionele ontwikkeling. De kern van kaleidoscoop is actief leren, kinderen krijgen veel 

ruimte voor eigen initiatief. Naast het VVE-programma Kaleidoscoop maken we gebruik van het instrument 

Logo 3000 en gebruiken we elementen uit de methode Uk en Puk.  

Met logo 3000 stimuleren we de taalontwikkeling door middel van een aantal woorden per week die we vaak 

herhalen. De woordkaarten hangen per week op de groep, zodat de kinderen deze ook goed zien. 1 keer per 

week komt er iemand voor een ouderkind workshop.  Daar krijgen de ouders ook de woorden waar we mee 

bezig zijn mee naar huis, zodat ze thuis ook kunnen oefenen met hun kind. 1 keer in de maand gaat heeft deze 

medewerker van Stichting Pas een activiteit bedacht die de ouders samen met de kinderen op de groep mogen 

uitvoeren. Deze activiteit heeft te maken met de woorden waar we dan op dat moment mee bezig zijn. 

 
 

OVM  

Op de Symfonie 1 werken we met het OVMZJK. Het OVMJK staat voor het Ontwikkel-Volg-Model voor Zeer 

Jonge Kinderen. Het Ontwikkel-Volg-Model is een systeem waarin pedagogisch medewerkers observaties 

m.b.t. de kinderen registreren op de verschillende ontwikkelingsgebieden. De ontwikkelingslijnen zijn 

genormeerd naar leeftijd, en geordend in domeinen (leer-ontwikkelingsgebieden). Met het Ontwikkel-Volg-

Model krijgen pedagogisch medewerkers een goed beeld van de ontwikkeling van het kind in verhouding tot 

leeftijdgenoten, en in relatie tot zichzelf (verschillende ontwikkelingsgebieden per kind). Tevens zijn er 

groepsoverzichten beschikbaar, waardoor goed inzicht ontstaat in de behoeften van het kind en de 

groep/groepen kinderen. Het ontwikkel-Volg-Model wordt digitaal ondersteund door het OVM-web via het 

Seminarium Orthopedagogiek. Het OntwikkelVolg-Model is in Arnhem gekozen als een van de pijlers van het 

beleid voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De medewerkers van peuterwerk de Symfonie 1 zijn allemaal 

geschoold in OVM en werken volgens het OVM-protocol. 
 

 

Doordat we ook met OGW opbrengst gericht werken) werken houden we alles van de kinderen bij.  

We maken overal een verslag van en we houden systematisch per kind de resultaten bij hoe ver een kind is 

met rekenen en of taal.. 

Wij zorgen ervoor dat kinderen in aanraking kunnen komen met de doelen van Stichting Leerplanontwikkeling 

(SLO). In bovenstaand VE-programma's sluiten we aan bij de ontwikkeling van kinderen met bijzondere 

aandacht voor taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

 

 



 

Hieronder beschrijven we een aantal concrete kenmerken waaraan u onze visie kunt herkennen in de praktijk. 

Door het inzetten van deze middelen werken we aan de ontwikkeling van het jonge kind.  

 

Taal: Beroepskrachten stimuleren de taal door zelf het voorbeeld te geven in het juiste taalgebruik. Er wordt aan 

de hand van woordkaarten aan kinderen begrippen aangeleerd, iedere dag wordt er voorgelezen en daarnaast 

volop gezongen. Kinderen die de taal nog niet goed eigen zijn worden gestimuleerd om dit ook samen met hun 

ouders te doen. Zij krijgen dan de tekst van het liedje mee naar huis en indien nodig wordt het liedje ook aan de 

ouder aangeleerd zodat ook thuis dit samen opgepakt kan worden.  

 

Rekenen; Kinderen krijgen de gelegenheid om leerervaringen op te doen middels activiteiten en spelmateriaal. De 

beroepskracht begeleidt deze (doorgaans individuele) activiteit op een positieve, stimulerende wijze. Zij vraagt de 

kinderen: 'Hoeveel bekers zien jullie op de tafel staan of hoeveel stukjes appels hebben jullie opgegeten? Zullen 

we samentellen hoeveel vingers eraan mijn hand zitten? In het Puk thema, die per 6 weken veranderd van thema 

zorgen we ervoor dat dergelijke kleine rekenen oefeningen aan bod komen. Denk ook aan balspelen en of het 

bouwen van een toren. Het tellen van het aantal blokken stimuleert de kinderen om het rekenen te ontwikkelen.  

 

Motoriek: Kinderen worden uitgedaagd om te klimmen en te klauteren maar ook om kleine verfijnde handelingen 

te verrichten. We gebruiken regelmatig gym materialen in de hal zodat kinderen kunnen bewegen. Erbovenop en 

eronderdoor, door vallen en opstaan leren ze hun eigen lichaam en mogelijkheden kennen. Daarnaast is er een 

uitdagende buitenruimte die is ingericht om bijvoorbeeld in bomen te klimmen of op kleine boomstammetjes te 

lopen. Het zelfstandig smeren van je eigen boterham of knutselactiviteit is ook een middel die we bewust inzetten 

om kinderen de fijne motoriek te ontwikkelen.  

 

Sociale competentie: "De kinderen maken deel uit van het groepsgebeuren." De kinderen zitten aan tafel om te 

eten. Er wordt gekletst en elk kind komt aan de beurt. Ze mogen zelf kiezen of ze het brood zelf willen smeren. 

Een kind mag helpen om dingen uit te delen. Wanneer iedereen eten heeft wordt er samen gezegd: "smakelijk 

eten allemaal." De kinderen voelen zich zichtbaar op hun gemak en onderdeel van de groep. In elk lokaal zijn 

hoeken aanwezig waarin een kenmerkend domein van ontwikkeling te herkennen is (bijvoorbeeld leeshoek, 

bouwhoek of een huishoek). Middels de scanning op welbevinden en betrokkenheid krijgen we inzicht in de 

ontwikkeling van de kinderen en kunnen deze relateren aan de pijler rijke uitdagende omgeving. Door naar 

kinderen te kijken kunnen er aanpassingen in de rijke uitdagende omgeving plaatsvinden. Dit is een continu 

proces, wat aandacht vraagt van de beroepskracht, om ervoor te zorgen dat aan de kinderen steeds een passend 

aanbod wordt aangeboden. Zowel in ruimte als in materiaal. Daarnaast hebben we de beschikking over de bso 

ruimte om in kleine groepjes met kinderen te kunnen werken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

Op deze locatie volgen we de ontwikkeling van kinderen aan de hand van het kind-volg-systeem: OVMZJK 

Het OVMJK staat voor het Ontwikkel-Volg-Model voor Zeer Jonge Kinderen.  
Het Ontwikkel-Volg-Model is een systeem waarin pedagogisch medewerkers observaties m.b.t. de kinderen 
registreren op de verschillende ontwikkelingsgebieden. De ontwikkelingslijnen zijn genormeerd naar leeftijd, 
en geordend in domeinen (leer-ontwikkelingsgebieden).  
Met het Ontwikkel-Volg-Model krijgen pedagogisch medewerkers een goed beeld van de ontwikkeling van het 
kind in verhouding tot leeftijdgenoten, en in relatie tot zichzelf (verschillende ontwikkelingsgebieden per kind). 
Tevens zijn er groepsoverzichten beschikbaar, waardoor goed inzicht ontstaat in de behoeften van het kind en 
de groep/groepen kinderen.  
Het ontwikkel-Volg-Model wordt digitaal ondersteund door het OVM-web via het Seminarium 
Orthopedagogiek. Het Ontwikkel-Volg-Model is in Arnhem gekozen als een van de pijlers van het beleid voor- 
en vroegschoolse educatie (VVE).  
De medewerkers van peuterwerk de Kleine Hugo zijn allemaal geschoold in OVM en werken volgens het OVM-
protocol 
  

 

 

Kinderen worden op onze locatie geplaatst op eigen initiatief of op doorverwijzing van het consultatiebureau. 

Kinderen met een VVE-indicatie maken per week ten minste vier dagdelen van 3,5 uur gebruik van onze 

opvang en krijgen zo ten minste 14 uur aan activiteiten aangeboden gericht op het stimuleren van 

ontwikkelingsdomeinen. Wie bieden VVE en peuterwerk op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en 

vrijdag Dat maakt dat een aantal kinderen nu nog in de Bengel groep worden opgevangen. Het streven is om in 

het 1e kwartaal van 2020 alle peuterwerk kinderen met een VVE-indicatie alleen op de ochtenden op te 

vangen. Elke medewerker van deze locatie heeft minimaal 1 module over het verzorgen van voorschoolse 

educatie gevolgd. Wanneer een nieuwe medewerker start bij de locatie wordt op zo kort mogelijke termijn 

een training ingepland voor deze medewerker. Van elke medewerker is in het personeelsdossier een bewijs 

dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, specifiek gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden 

bij jonge kinderen of het werken met voor en vroegschoolse educatieprogramma’s.   

 

 

Het toewerken naar een gezamenlijk KC krijgt vorm door:  

• Structureel overleg met directie en teamcoördinator en/ of gebiedsmanager  

• In overleg maken wij gebruik van de ruimtes van de school 

• Wanneer er zorg is om een kind dan zoeken we actief de samenwerking op door inzet van de 

passende coach kinderopvang is hierbij de verbindende factor 

• We zorgen voor een warme overdracht door samen met ouders alle informatie die nodig is voor een 

goede voortgang samen met de school, ouders en kdv door te spreken door middel van een warme 

overdracht. 

 

 

Kinderen met een VVE-status. 



 

Voor ieder kind stellen we in overleg met de ouder een plan op waarin een aantal doelen worden 

geformuleerd. 

We kijken na wat haalbaar is en welk ontwikkelingsgebied er meer aandacht behoeft. Door samen afspraken te 

maken op welke manier we aan de doelen gaan werken, creëren we optimale kansen voor het kind en geven 

we vorm aan het samen opvoeden.  

 

  



 

Opleidingsplan plan 2020. 
 

Voortkomend uit het jaarplan 2020, de evaluatie VE-aanbod, taaleis 3F en de jaarlijks terugkerende trainingen en 

herhalingen zoals BHV en EHBO en OGW, en bijeenkomsten veiligheid, gezondheid en pedagogiek, kan het volgende 

scholingsplan worden opgesteld voor locatie: 

 

Skar  

Peuterwerk De Kleine Hugo 

 

 

 

Inhoudelijke evaluatie VE en voortgang in 2020: 

 

 

In 2019 hebben we ons gericht op een verbetering van de kwaliteit op de peutergroep en de doorgaande lijn met de 

onderbouw van de Hugo de Groot school. Het vorm geven van de samenwerking met het team de basisschool de Hugo de 

Groot school dit schooljaar hebben M. van H (team coördinator) E. O(gebiedsmanager) en T.V (directie Hugo school) samen 

overleg om de doorgaande lijn verder te verbeteren. Gezamenlijk met het schoolteam en de pedagogisch medewerkers van 

de Symfonie hebben we thema middagen gehad. Op de jaarplanning van 2020 staan opnieuw gezamenlijke activiteiten 

voor peuters en kleuters, overdracht van peuter naar kleuter. We volstaan nu met een warme overdracht tussen PM en 

leerkracht mits de ouder hier toestemming voor heeft gegeven en we werken toe na een driehoek gesprek tussen 

leerkracht, ouder en mentor (pedagogisch medewerker). 
 

In 6-tal afzonderlijke bijeenkomsten hebben we, met alle VVE getrainde medewerkers, de VVE-ontwikkeling besproken en 

ons geschoold in het opbrengst gericht werken. Samen met de coach passende kinderopvang, hebben we de aanbevelingen 

vanuit de onderwijsinspectie van oktober 2019 opgepakt. We willen onze bevindingen aan de hand van de SLO-doelen en 

de matrix koppelen aan de pijlers van het pedagogisch kompas. Hierdoor wordt het pedagogisch klimaat voortdurend 

verdiept en verbreed en dragen we bij aan de ontwikkeling van kinderen.  

 
Voor 2020 willen we verder verdiepen in de manier waarop we de ouderbetrokkenheid kunnen vergroten en hoe de 

pedagogisch medewerkers de evaluatie van een vorig thema beter kunnen gebruiken om nieuwe doelen te stellen voor het 

volgende thema (zowel voor de individuele kinderen als voor de groep) Hierdoor stimuleren we de ontwikkeling van het 

jonge kind op de verschillende domeinen als taal, motoriek, rekenen en sociaal emotionele ontwikkeling.  

Het is van belang om ouders te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. In de nieuwsbrief staat welke boeken we lezen, 

welke liedjes we zingen en wat voor activiteiten er worden ondernomen. Tijdens de ouder workshops, die iedere maand 

plaats vinden, nemen we ouders mee in de activiteiten die we doen op de groep en geven we uitleg over onze manier van 

werken.  

  



 

 

 

Inhoudelijke motivatie opleidingsmiddelen 2020.  

 

Naar aanleiding van de bovenstaande evaluatie en de evaluatie uit de matrix (Ik ben in beeld Peuters) willen we dit jaar 

verder bouwen aan de doorgaande lijn en verdiepen in het uitdragen van onze kennis en kwaliteit.  Waarbij we ons een 

aantal doelen hebben gesteld die we vertalen in dit opleidingsplan. 

 

Doelen: 
- Ouderbetrokkenheid vergroten. 

- Plan-do-check-act verbeteren en als evaluatie gebruiken om nieuwe doelen te stellen en kinderen zo verder te laten 

ontwikkelen. Het opbrengst gericht werken verbeteren aan de hand van de activiteiten die worden aangeboden. 

- Samenwerking met leerkrachten om de doorgaande lijn te verbeteren. Uitvoering geven aan het plan wijk breed om de 

zorgstructuur te verbeteren. 

 

De doelen worden geëvalueerd en gemonitord door de leidinggevende van de locatie in overleg met de pedagogisch coach. 

De gewenste output is meer aansluiting op de behoeftes van de kinderen, het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge 

kind op de verschillende domeinen, het nauwkeurig volgen van de ontwikkeling van het kind met het oog op zelf ervaren en 

ontdekken, een blijvende ouderbetrokkenheid, en een fijne en makkelijke overgang van peutergroep naar kleutergroep. 



 

Opleidingsmiddelen 2020. 
 

Naam opleiding/ 

training/cursus. 

Naam organisatie die 

dit verzorgt. 

Doelstelling/opbrengst. 

(Gerelateerd aan 

inspectiekader) 

  

Naam pedagogisch 

medewerkers. 

Planning. 

Wij Zijn JONG. Congres 

2020 

Wij zijn JONG. Verbreden, verdiepen van 

kennis en inspiratie voor het 

dagelijks handelen en werken 

met kinderen. 

In te zien op locatie Datum volgt  

3 F taaltoets 

  

 Edux Voldoen aan de taaltoets 3F/ 

 

De juiste woorden en 

Nederlandse taal gebruik naar 

de peuters ter stimulering van 

taalontwikkeling van het 

jonge kind.  

In te zien op locatie Iedereen is in 

bezit van 

certificaat 

 

VE evaluatie 

 

SKAR Vergroten van de 

ouderbetrokkenheid. 

 

Evalueren, doelen stellen en 

ontwikkelingsgerichte 

activiteiten uitvoeren zodat 

we de ontwikkeling van het 

jonge kind gerichter 

stimuleren op de domeinen 

taal, rekenen, motoriek en 

sociale ontwikkeling. 

  

 

 

Kindbesprekingen SKAR Inhoudelijke afstemming J. K. samen met S en M. Eens per 6 

weken 

Basistraining VE Actief 

Betrokken 

Rijnstad Voldoen aan Vve kennis    

Thema avond 

Diversiteit 

SKAR Ouderbetrokkenheid 

verbeteren 

Alle medewerkers Datum nader 

te bepalen 

Werkoverleggen SKAR  Alle medewerkers en E en 

M 

1x per 6 

weken 

BHV en Kinder EHBO 

 

Arehbo 

 

Voldoen aan de eis van 

IKK 

 

Veiligheid van het kind, 

het durven en adequaat reageren bij 

incidenten. 
 

S 

M 

M v H 

Januari  

Maart 

April 

Training meldcode 

kindermishandeling  

SKAR Opfrissen protocollen Alle teamleden 18 mei 2020 

Jaarfeest Locatie Symfonie Ouderbetrokkenheid 

vergroten 

Alle teamleden Juni 2020 

Uitwerking MTO SKAR Commnictie  

Feedback geven en 

ontvangen 

Alle teamleden Nader te 

bepalen, start 



 

23 janurai 

2020 

Pedagogische Kompas 

  

Wij Zijn JONG 

  

De training rondom het 

pedagogisch kompas ziet er 

als volgt uit: 

Inspiratiesessie 

Kwaliteitsscan 

Bijeenkomst welbevinden en 

betrokkenheid 

Scan uitvoeren op de groepen 

door Pm en coaching 

Bijeenkomst aanpak 

pedagogisch klimaat 

Coaching 

Bijeenkomst pedagogisch 

experiment 

Coaching 

Bijeenkomst presentatie en 

afsluiting 

 

Er wordt vooral aandacht 

besteed aan het welbevinden 

en betrokkenheid van het 

kind.   

 

Het verbreden van kennis en 

kwaliteit, een rijke 

leeromgeving kunnen bieden, 

het kind volgen en zodanig 

aanbod ontwikkelen waarin 

het kind zelf kan ervaren en 

ontdekken. 

Alle teamleden Bijeenkomst 

19.00 tot 

22.00 uur 

 

20 april  

2020 

 

6 oktober 

2020 

 

Pedagogische coaching Skar 1 jan- 1 juli 2020 4 uur 

coaching per medewerker 

vanuit het project 

Pedagogisch Kompas 

Ervaringsgericht coachen on 

the job 

 

J. K Op afspraak 

Boekstart status krijgen Skar Voorleescoordinator 

aanstellen 

Voorleesplan schrijven 

M 

 

E en M v H 

Najaar 2020-

2023 

Oktober 

Bijeenkomsten 

Veiligheid 

Gezondheid en 

Pedagogiek 

Wij zijn Jong 

 

Kwaliteitsprocessen binnen 

Korein Kinderplein op orde 

houden. 

 18 mei 2020 

 

  



 

Stagebeleid. 
 

Binnen onze locatie leiden wij ook nieuwe professionals op. 

 

Beroeps Opleidende Leerweg (BOL)-stagiaires worden altijd boventallig geplaatst voor de verplichte BPV-uren vanuit de 

opleiding. Stagiaires werken onder verantwoordelijkheid van gekwalificeerde beroepskrachten. Voor de boventallige 

plaatsing gelden uitzonderingen (uit de cao Kinderopvang): tijdens werkbesprekingen, oudergesprekken of vergaderingen 

kan de stagiaire voor korte tijd naast een beroepskracht werken (in dezelfde ruimte). Tijdens de pauzes mag de stagiaire 

onder supervisie van en met een beroepskracht werken. Als basis geldt de regel dat de stagiaire te allen tijde moet kunnen 

terugvallen op een professional. De stagiaire is nooit eindverantwoordelijk.  

 

Na een introductiefase van zes weken gaan stagiairs vanuit de beroepsopleiding de opleidingsfase in. Daarin wordt met 

geplande opleidings- en begeleidingsactiviteiten naar 100% zelfstandigheid gewerkt in het kunnen uitvoeren van de 

werkzaamheden op het vastgestelde opleidings-jaarniveau. Het einddoel van de praktijkbegeleiding gedurende de opleiding 

is een volledig ingewerkte start bekwame pedagogisch medewerker, klaar om de verantwoordelijkheid als beroepskracht 

op zich te gaan nemen en verder door te ontwikkelen. De route naar startbekwaamheid wordt bepaald door de opbouw 

van de opleiding en aangevuld met specifieke pedagogische visie, protocollen, werkwijzen en systemen van Wij zijn JONG. 

De mate van begeleiding (instructie, afstand en controle) wordt afgestemd op de (leer)fase van de student. En in elke fase 

wordt een rijke, uitdagende omgeving geboden, met ruimte voor initiatief en altijd in dialoog. Welbevinden en 

betrokkenheid zijn ook bij stagiairs twee belangrijke pijlers in de begeleiding.  

 

Onderstaand schema vormt een leidraad voor de inhoud van de stage, fasering, begeleiding en beoordeling. 

 

Belangrijk: kijk als werkbegeleider altijd eerst goed naar de student die je gaat begeleiden, welke niveau heeft zij/hij en in 

welke fase van de opleiding/leerjaar zit zij/hij. Voorbeeld: een derdejaars leerling niveau 4 zal als het goed is grotendeels 

zelfstandig leren, bij deze leerling hoef je dus niet meer te beginnen bij geleid leren. En daar moet je de begeleiding door 

jou als werkbegeleider dus goed op afstemmen.  

 

 Helpende Zorg en Welzijn,  

Niveau 2. 

Pedagogisch Medewerker, Niveau 3. Pedagogisch Medewerker, Niveau 4. 

Kenmerken. Assisteren en ondersteunen Begeleiden  Begeleiden en coördineren 

Taken. Huishoudelijke en verzorgende taken Pedagogisch handelen Pedagogisch handelen en 

coördineren en beleidsmatige taken 

Inhoud. Huishoudelijke taken, zoals: 

- Was verzorgen 

- Schoonmaken 

- Eten en drinken maken 

 

Verzorgende taken, zoals: 

- Verschonen/toiletgang 

- Handen wassen 

- Janssen aan- en uitdoen 

Pedagogische taken, zoals: 

- Activiteiten begeleidien 

- Communicatie met 

ouders, kinderen en 

collega’s 

- Rapportage en 

verslaglegging 

- Samenwerken in 

teamverband 

Pedagogische taken  

(zie niveau 3) 

 

Coördinerende en beleidsmatige 

taken, zoals: 

- Planning maken 

- Bijdrage aan visie 

ontwikkeling 

- Begeleidingsplan maken 

voor kind 

Accent voor begeleiding. Voornamelijk geleid leren  

(zie onderstaand schema) 

Begeleid en zelfstandig leren  

(zie onderstaand schema) 

Voornamelijk zelfstandig leren  

(zie onderstaand schema) 

Accent voor beoordeling. Kan de student de te verrichten 

taken naar behoren uitvoeren? 

Kan de student (samen met een 

collega) zelfstandig een groep 

draaien? 

Kan de student naast het zelfstandig 

draaien van de groep, coördineren en 

beleidsmatige taken zelfstandig 

uitvoeren? 



 

 

Verschillende leerfasen. 

In het leerproces van de stagiair(e) worden drie fases onderscheiden. 

 

Fase 1: geleid leren 

Fase 2: begeleid leren 

Fase 3: zelfstandig leren 

 

Bij de start van de stagiair(e) vervullen de werkbegeleiders een sturende rol. In elke fase neemt de taakvolwassenheid toe 

en verbetert de beroepshouding van de stagiair(e). Naarmate de taakvolwassenheid en beroepshouding groeien, verandert 

ook de rolverdeling tussen de werkbegeleider en de stagiair(e). In de laatste fase van het leerproces heeft de 

werkbegeleider een coachende rol. 

De coaching van de stagiair(e) gebeurt door alle vaste medewerkers en door de werkbegeleider in het bijzonder. 

De drie fases in het leerproces van de stagiair(e) gaan geleidelijk in elkaar over. De overgang van een fase naar een 

volgende fase heeft gevolgen voor de mate van begeleiding door de werkgebeleider. Onderstaand schema geeft weer wat 

de rol van de stagiair(e) en rol van de werkbegeleider is tijdens de verschillende fasen in het leerproces. Als werkbegeleider 

pas je jouw begeleidingsstijl aan, aan de fase waarin de stagiair(e) zich bevindt. 
 

  

Stap 1. 

 

 

Stap 2. 

 

Stap 3. 

 

Fase 1: Geleid 

leren. 

 

De stagiair(e) oriënteert op opdracht: 

- wacht af 

- krijgt informatie van jou over 

bijbehorende taken en 

werkzaamheden 

 

 

De werkbegeleider: 

- bereidt de uitvoering van 

werkzaamheden voor 

- geeft doel en nut van taken 

en werkzaamheden aan 

- geeft uitleg over taken en 

werkzaamheden 

- motiveert de stagiaire(e) 

 

 

De stagiair(e) voert opdracht uit: 

- voert samen met jou de 

afgesproken werkzaam-

heden uit 

- krijgt feedback over de 

uitvoering van werkzaam-

heden 

 

De werkbegeleider: 

- doet voor 

- stimuleert om na te denken 

- bewaakt de uitvoering van 

de werkzaamheden 

- corrigeert waar nodig 

- geeft feedback 

 

De stagiair(e) kijkt terug op opdrachten: 

- laat haar/zijn opdracht 

beoordelen 

- krijgt verbeterpunten voor 

de volgende keer 

 

 

De werkbegeleider: 

- beoordeelt de 

werkzaamheden van de 

stagiair(e) 

- formuleert verbeterpunten 

voor de volgende keer 

 

Fase 2: Begeleid 

leren. 

 

De stagiair(e) oriënteert op opdracht: 

- maakt op basis van jouw 

aanwijzingen een plan voor 

leren van taken en 

werkzaamheden 

- gaat zoveel mogelijk zelf op 

zoek naar informatie 

- legt jou haar/zijn plan voor 

- stelt zo nodig haar/zijn plan 

bij 

 

De werkbegeleider: 

- geeft informatie als de 

stagiair(e) daarom vraagt 

 

De stagiair(e) voert opdracht uit: 

- voert de werkzaamheden uit 

volgens plan 

- vraagt feedback als zij/hij 

daar behoefte aan heeft 

 

 

 

 

 

 

 

De werkbegeleider: 

 

De stagiair(e) kijkt terug op opdrachten: 

- kijkt terug op de uitvoering 

van haar/zijn plan 

- formuleert zelf 

verbeterpunten 

- legt haar/zijn 

verbeterpunten voor ter 

beoordeling 

 

 

 

De werkbegeleider: 

- voert met de stagiair(e) een 

reflectiegesprek over hoe 



 

- bespreekt het plan met de 

stagiair(e)  

- geeft zo nodig aanvullende 

informatie voor het plan 

- schept voorwaarden voor de 

uitvoering van het plan 

 

- geeft feedback als de 

stagiair(e) hierom vraagt 

- motiveert de stagiair(e) 

haar/zijn leren heeft 

plaatsgevonden 

- geeft aanknopingspunten 

zodat de stagiair(e) zelf 

leerpunten kan formuleren 

 

Fase 3: 

Zelfstandig leren. 

 

De stagiair(e) oriënteert op opdracht: 

- stelt zelf een leerplan op 

- beoordeelt haar/zijn eigen 

plan 

- bepaalt zelf of zij/hij jouw 

hulp daarbij nodig heeft 

- geeft aan wat er nodig is 

voor het uitvoeren van 

haar/zijn plan 

 

De werkbegeleider: 

- gaat na of de voorwaarden 

voor het realiseren van het 

plan aanwezig zijn 

 

De stagiair(e) voert opdracht uit: 

- voert haar/zijn plan uit 

- bewaakt zelf de voortgang 

van haar/zijn plan 

- reflecteert op zijn handelen  

- motiveert zichzelf 

 

 

 

 

De werkbegeleider: 

- geeft feedback op de eigen 

controle en reflectie van de 

stagiair(e) 

 

De stagiair(e) kijkt terug op opdrachten: 

- beoordeelt haar/zijn plan op 

resultaten 

- reflecteert op haar/zijn 

leerproces 

- formuleert verbeterpunten 

 

 

 

 

De werkbegeleider: 

- beoordeelt de 

zelfbeoordeling van de 

stagiair(e) op resultaten en 

leerproces 

 

 

 

Op onze locatie werken 2 stagiaires.   

 Zij doen de opleiding: HBO Pedagogiek leerjaar 1 en PW3 leerjaar 2 
 

 

 

  



 

De pedagogisch coach en de pedagogisch 

beleidsmedewerker. 
 
Zowel de leidinggevende van de locatie als de pedagogisch coach zijn, in actieve samenwerking met de pedagogisch 

medewerkers, samen verantwoordelijk voor de bewaking en innovatie van het pedagogisch klimaat op de groepen binnen 

de locatie. 

 

Op lokaal niveau vindt de implementatie van pedagogisch beleid plaats waarbij de kwaliteitsbewaking van het 

pedagogische klimaat centraal staat. 

Onderdeel van de werkzaamheden van de leidinggevende van onze locatie is de kwaliteitsbewaking van het pedagogische 

klimaat.  

Deze kwaliteitsbewaking krijgt uitvoering in en sluit aan bij de pedagogisch coach. 

 

 

Gebiedsmanager en pedagogisch coach zijn samen verantwoordelijk voor: 

• implementatie van het pedagogisch beleid voor de eigen locatie(s) middels bespreking in teamoverleg en 

werkoverleg 

• bespreken pedagogisch beleid met ouders en de oudercommissie 

• bewaken pedagogische kwaliteit middels evaluaties en tussentijdse bijstellingen 

• zorg dragen voor implementatie nieuwe protocollen 

• zorg dragen voor implementatie nieuwe wet-en regelgeving 

• (door)ontwikkeling ve-beleid  

• implementatie kind volg systeem 

• samenwerking doorgaande lijn tussen de groepen op de eigen locatie en in samenwerking met de basisschool 

 

Pedagogisch coach is verantwoordelijk voor: 

• coachen on the job van medewerkers en teams in hun pedagogische ontwikkeling 

• begeleiding en meedenken met medewerkers in werkoverleg en teamvergadering aan de hand van de matrix Ik ben 

in beeld, doorontwikkeling pedagogisch kompas en voortdurende vertaling van de aanpakfactoren (begeleidersstijl, 

rijke uitdagende omgeving, ruimte voor initiatief) naar het praktisch handelen 

• trainen van medewerkers in hun pedagogische ontwikkeling 

• bewaakt de kwaliteit van het pedagogisch klimaat en bespreekt dit met de locatiemanager 

• heeft een actieve bijdrage als voorloper van pedagogische veranderingsprocessen  

 

In de werkzaamheden van de leidinggevende  is per locatie 50 uur beschikbaar voor voornoemde taken. 

In de werkzaamheden van de pedagogisch coach is 10 uur per fte beschikbaar voor voornoemde taken. 

 

De centrale pedagogische adviseur (pedagogisch beleidsmedewerker) zorgt onder andere voor: 

1. de ontwikkeling van pedagogisch beleid 

2. signaleren van ontwikkelingen, trends en wetenschappelijke inzichten 

3. databank  van kennis en inspiratie 

4. voorlichting, informatie en advies zowel intern als extern 



 

5. volgen van wet-en regelgeving en waar nodig vertalen naar beleid en protocollen 

6. zelfevaluatie instrumenten realiseren die bijdragen aan systematische cyclus 

7. ondersteuning van de locaties in de uitvoering van hun werkzaamheden 

8. doorontwikkeling pedagogische expertise 

9. meldpunt voor pedagogische vraagstukken 

 

Voor de centrale pedagogisch adviseur zijn 20 uur per week beschikbaar. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Lokale oudercommissie. 
 

Hierbij biedt E.van O (gebiedsmanager) van locatie Symfonie PW het Pedagogisch beleid voor het jaar 2020 aan de Lokale 

Oudercommissie aan.  Er is geen oudercommissie op deze locatie. Ouders krijgen de gelegenheid om dit document in te 

zien en vragen te stellen op een inloopspreekuur. Hiervoor worden ze per nieuwsbrief uitgenodigd. 

 

 

Wij verzoeken u vóór 1 februari 2020 advies te geven via onderstaand formulier. 

 

Datum verzending naar de Lokale Oudercommissie: …………………………  

 

Naam locatieverantwoordelijke: ……………………………………….. 

 

Handtekening:  

 

 

………………………………………………….. 

 

 

Naam document: Pedagogisch beleid 

 

 

Betreft: Adviesaanvraag 

 

 

 

Oudercommissie geeft positief advies: 

 

Datum: ……………………… 

 

Naam: ………………………………... 

 

Handtekening: 

 

 

………………………………………………….. 

 

 

De Lokale Oudercommissie wil graag de volgende punten aangevuld zien: 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ve-methoden. 
 

 

VVE-methode  
Op onze locatie werken we met het VVE-programma Kaleidoscoop. Door middel van dit programma wordt op 
gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de 
sociaal emotionele ontwikkeling. De kern van kaleidoscoop is actief leren, kinderen krijgen veel ruimte voor eigen initiatief. 
Naast het VVE-programma Kaleidoscoop maken we gebruik van het instrument Logo 3000 en gebruiken we elementen uit 
de methode Uk en Puk.  
Met logo 3000 stimuleren we de taalontwikkeling door middel van een aantal woorden per week die we vaak herhalen. De 
woordkaarten hangen per week op de groep, zodat de kinderen deze ook goed zien. 1 keer per week komt er iemand voor 
een ouderkind workshop. (D.) Daar krijgen de ouders ook de woorden waar we mee bezig zijn mee naar huis, zodat ze thuis 
ook kunnen oefenen met hun kind. 1 keer in de maand gaat heeft D. een activiteit bedacht die de ouders samen met de 
kinderen op de groep mogen uitvoeren. Deze activiteit heeft te maken met de woorden waar we dan op dat moment mee 
bezig zijn. 

 
 
OVM  
Op de Symfonie werken we met het OVMZJK. Het OVMJK staat voor het Ontwikkel-Volg-Model voor Zeer Jonge Kinderen. 
Het Ontwikkel-Volg-Model is een systeem waarin pedagogisch medewerkers observaties m.b.t. de kinderen registreren op 
de verschillende ontwikkelingsgebieden. De ontwikkelingslijnen zijn genormeerd naar leeftijd, en geordend in domeinen 
(leer-ontwikkelingsgebieden). Met het Ontwikkel-Volg-Model krijgen pedagogisch medewerkers een goed beeld van de 
ontwikkeling van het kind in verhouding tot leeftijdgenoten, en in relatie tot zichzelf (verschillende ontwikkelingsgebieden 
per kind). Tevens zijn er groepsoverzichten beschikbaar, waardoor goed inzicht ontstaat in de behoeften van het kind en de 
groep/groepen kinderen. Het ontwikkel-Volg-Model wordt digitaal ondersteund door het OVM-web via het Seminarium 
Orthopedagogiek. Het OntwikkelVolg-Model is in Arnhem gekozen als een van de pijlers van het beleid voor- en 
vroegschoolse educatie (VVE). De medewerkers van peuterwerk de Symfonie 1 zijn allemaal geschoold in OVM en werken 
volgens het OVM-protocol. 
 
 
 
 

 

  

 

 


