
 

 



 

 IKC De Regenboog KDV en Peuterwerk – Skar 

 
Adres locatie:     Parksingel 7 in Bemmel;   Babygroep roze                   0    - 1,5     jaar 
                                                                  Dreumesgroep geel             1,5 - 2,5     jaar 
                                                                  Peutergroep paars               2,5 - 4        jaar 
 

                         Fruitlaan 6 in Bemmel;     Peuterwerkgroep rood          2   - 4        jaar

1. Babygroep roze 0   - 1,5   jaar 

2. Dreumesgroep geel 1,5 - 2,5  jaar 

3. Peutergroep paars 2,5 – 4    jaar 

4. Peuterwerkgroep rood 2    - 4     jaar 

Van 7.30   tot 8.00 Van 13.00    tot 14.30 Van 17.30 tot 18.30

Van 7.30   tot 8.00 Van 13.00    tot 14.30 Van 17.30 tot 18.30

Van 7.30   tot 8.00 Van 13.00    tot 14.30 Van 17.30 tot 18.30

Van 7.30   tot 8.00 Van 13.00    tot 14.30 Van 17.30 tot 18.30

Van 7.30   tot 8.00 Van 13.00    tot 14.30 Van 17.30 tot 18.30

Geen afwijking n.v.t. n.v.t.

Geen afwijking n.v.t. n.v.t.

Geen afwijking n.v.t. n.v.t.

Geen afwijking n.v.t. n.v.t.



 

 
Op onze locatie wordt voor de vakantieperiodes de BKR vastgelegd. 
Per vakantie communiceren we in deze via het Memobord 

Op onze locatie is de leidinggevende Jolanda van Essen-Brinkhorst. 
Deze wordt bijgestaan door teamcoördinator Naomi te Velthuis.  
Ook is er een vrijwilliger werkzaam tot 1 februari a.s. op alle dagen in de week behalve op woensdag. 

• Tussen 8.00-13.00 uur en tussen 14.30- 17.30 uur op de groepen van het KDV 
 
• Van 8.30 uur tot 11.30 uur op Peuterwerk  

• de Locatienieuwsbrief verstuurd via het Ouderportaal van SKAR 

Woensdag      op Dreumesgroep geel met Peutergroep paars 
Vrijdag                                op Peutergroep paars met Dreumesgroep geel 
 
De Babygroep roze werkt zelfstandig. 

• Wanneer je gebruik maakt van dagopvang (tot 4 jaar) neem je per maand minimaal 4 dagen of 
dagdelen af. 

• Opvangdagen doorgeven kan door het versturen van een mail naar klantcontact@skar.nl. 

• Wij kunnen alleen een plekje op onze opvang garanderen als dagdelen doorgegeven worden vóór de 
15e van de maand voorafgaand aan de maand waarin je kinderopvang wilt afnemen.  

• De aanvragen die na de 15e van de maand binnenkomen, kunnen alleen worden gehonoreerd als het 
aantal kinderen en de groepssamenstelling dat toelaten. 

• Extra dagen of dagdelen bovenop de vaste afname kun je aanvragen via het ouderportaal. De 
toewijzing is op basis van beschikbaarheid. 



 

• Indien je extra dagen of dagdelen aangevraagd hebt, brengen wij deze in rekening, ook wanneer 
hiervan geen gebruik wordt gemaakt. Dit heeft te maken met het feit dat deze plaats niet kan worden 
ingezet voor een ander kind.  

• Je ontvangt een maand voorafgaande aan de opvang een factuur voor de opgegeven dagdelen. Voor 
eventueel extra afgenomen opvang ontvang je achteraf een factuur.  

De eigen groep is voor kinderen een veilige basis.  
Vanuit deze veiligheid willen kinderen hun wereld vergroten en willen ze ervaren wat er achter de vertrouwde 
deur gebeurt. Door het werken met het open-deuren-beleid bieden we kinderen meer ruimte om op 
ontdekkingstocht te gaan en eventueel met andere kinderen buiten de eigen groep te gaan spelen. 

Open-deuren-beleid houdt in dat er op vaste momenten, op verschillende groepen een ander soort activiteit 
wordt aangeboden.  
De kinderen kunnen zelf kiezen aan welke activiteit ze mee willen doen en kunnen ervoor kiezen om bij de 
vaste pedagogisch medewerker in de buurt te blijven. De pedagogisch medewerkers lopen rond, observeren en 
helpen waar nodig.  
Kinderen die er nog aan moeten wennen, verkennen samen met een pedagogisch medewerker de verschillende 
ruimtes en worden extra ondersteund. 

Kinderen krijgen zo meer en nieuwe mogelijkheden om:  
* Zich veilig en vertrouwd te voelen binnen het kinderdagverblijf.                                                                                               
Doordat kinderen andere pedagogisch medewerkers en andere groepsruimtes leren kennen, voelen zij zich ook 
bij hen vertrouwd. Het dagverblijf kan zo een leefgemeenschap worden waar iedereen elkaar kent en zo het 
gevoel van veiligheid en geborgenheid vergroten.  

*Persoonlijke competenties te ontwikkelen.  
Kinderen komen in aanraking met nieuwe activiteiten of materialen die zij in de eigen ruimte niet hebben. Zij 
leren om zelfstandig ontdekkingen te doen en merken dat zij iets durven te ondernemen. Door meer en 
uiteenlopende ervaringen vergroten kinderen hun leefwereld. 

*Sociale competenties te ontwikkelen. 
Kinderen maken kennis met andere kinderen en pedagogisch medewerkers.  
Zij zien hoe andere kinderen spelen, leren om zelf contacten te leggen en ontwikkelen voorkeuren voor 
bepaalde speelgenootjes. Er is voor de kinderen meer keuze in  
speelgenootjes met dezelfde leeftijd, interesses etc.  

Op maandag, dinsdag, woensdag of donderdagochtend gaan de peuters van de Peutergroep paars samen met 
een pedagogisch medewerkster naar peuterwerk om daar het peuterprogramma mee te draaien van 9.15-
11.30 uur. 
Allerlei activiteiten komen aan bod zoals; buitenspelen, Puk-activiteit, vrijspelen, de vier jaargetijden enz. De 
peuters doen de activiteiten in de grote kring en in kleine groepjes. Na de peuterochtend gaan de peuters 
samen met de pedagogisch medewerker terug naar de Peutergroep paars. 
 
Ook tijdens het buitenspelen en uitstapjes verlaten de kinderen de stamgroep en met de gezamenlijke 
activiteiten in/met basisschool de Regenboog. 

http://www.catalpa.nl/vestigingen/1482,45,0,0,0/mercury.asp?page_id=1576


 

Wanneer er b.v. een ruildag is aangevraagd door de ouders of als een kind wil spelen op de groep van een 
vriendje dan wordt er overlegd in het team op welke stamgroep het kind tijdelijk speelt. Het kind wordt 
mondeling overgedragen aan de andere collega van de andere groep. Ook als het kind terugkomt naar de 

stamgroep, is er een overdracht tussen twee PM’s. 
 
Als kinderen de stamgroep verlaten dan wordt er altijd rekening gehouden met de beroepskracht-kindratio. Het 
kan daarom zijn dat de P.m. met de kinderen meegaat tijdens het verlaten van de stamgroep. 
 
Een vaste Pedagogisch medewerker van Peuterwerk kan samen met maximaal 8 peuters een gezamenlijke 
activiteiten doen samen met leerlingen van basisschool de Regenboog. 

Collega’s van IKC de Regenboog BSO zijn elke middag aanwezig in hetzelfde pand. 
Op de ochtenden is de manager bereikbaar of haar achterwacht. 
 
Tijdens de openingstijden van Peuterwerk zijn er altijd mw. van school aanwezig zodat hulp bij calamiteiten 
snel geboden kan worden. 

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 het kinderdagverblijf of BSO 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.  
Tijdens de intake worden over het wennen afspraken met de ouders gemaakt en deze worden schriftelijk 
vastgelegd op het groeiformulier en eventuele andere toestemmingsformulieren. 
 
Er wordt een mentor aangewezen en zij of een andere naaste collega op de groep neemt telefonisch contact op 
met de ouder(s)/verzorger(s) om een intakegesprek in te plannen om hierin de wendagen vast te leggen.  
Het wennen gebeurt in overleg met de mentor/vaste P.m. op de groep en bij voorkeur op de geplaatste 
dagdelen en altijd in de stamgroep waarop het kind geplaatst wordt.  
Richtlijn bij kinderen van 0 - 1,5 jaar → min. 2x wennen, te beginnen bij 1 uur en daarna opbouwen; 
kinderen van 1,5 – 4 jaar →min. 2x wennen, te beginnen bij 3 uur wennen en daarna opbouwen; 
 
Er wordt naar het kind gekeken of de wenperiode voldoende is of dat er behoefte is aan een extra wendag. De 
pedagogisch medewerkers stemmen dit af met de ouder(s)/verzorger(s).  
 
Wennen is in alle leeftijdsfases van een kind van belang. Daarom zijn er ook wenafspraken voor kinderen die 

doorstromen naar de volgende leeftijdsgroep en naar de BSO op dezelfde locatie.

 



 

De focus voor 2020. 

1. Introductie van het Pedagogisch Kompas op de werkvloer: 

Welbevinden en betrokkenheid maken het verschil  

In iedere situatie is ons doel: de ontwikkeling van het kind verrijken. Daarbij vormen welbevinden en 

betrokkenheid de bril waardoor wij kijken. Voelt het kind zich goed? Is de betrokkenheid hoog? Dat zijn de 

vragen die ertoe doen. Altijd.  

Een kind dat lekker in zijn vel zit en met hoge betrokkenheid actief is, is maximaal in ontwikkeling. Dat geldt 

ook voor de ouder en de begeleidende professional.  

Met welbevinden en betrokkenheid als leidraad, krijgen we onmiddellijke feedback over onze aanpak, 

interacties en nieuwe interventies. Doen we de goede dingen? Je ziet het direct: kijk hoe het kind zich voelt en 

hoe betrokken het is.  
 

Vier pedagogische pijlers die welbevinden en betrokkenheid stimuleren:  
 

• Opvoeden doen we samen  

• In een rijke, uitdagende omgeving  

• Met ruimte voor initiatief  
• Altijd in dialoog 

 
Het team van IKC de Regenboog KDV en Peuterwerk is in 2018 geschoold door de pedagogisch coach van 
SKAR; Esther de Beer. 
 
 

2.Rijke, uitdagende omgeving: 

De ruimtes zijn ingericht met veel spel- en speelmateriaal, in speelhoeken, waarin kinderen tot eigen spel 

kunnen komen. Daarnaast is er dagelijks een gevarieerd aanbod van activiteiten.

Opvoeden doen we samen:  

Als collega’s heb je de gezamenlijke verantwoordelijkheid over de kinderen. Onderling blijven communiceren, 
maar ook naar de kinderen en ouders, leren jezelf te uiten, je mening geven, zijn belangrijke speerpunten waar 
de focus op zal liggen.  

*Groepsdoel 2020 babygroep roze: 

 

Onderwerp Beschrijving Doel Activiteiten Eindresultaat 

 
Ik kan het 
zelf zeggen, 
vertellen wat 
je gaat 
doen, 
benoemen 
wat je ziet. 
 
 

 
Baby’s praten 
nog niet maar ze 
reageren wel op 
taal. Ze vinden 
het heerlijk als 
je tegen hen 
praat tijdens het 
eten en 
verzorgingsmom

 
Taalstimulering 

 
Boekjes lezen, liedjes 
zingen, 
klankspelletjes, 

rijmpjes, verhaaltjes. 

 
Samen spelen met taal 
voor de 
taalstimulering. 



 

 
 
 
 
 
 
 

enten. Door te 
vertellen wat je 
ziet en doet leert 
een baby 
luisteren naar 
taal. Door middel 
van 
klankspelletjes, 

liedjes, rijmpjes, 
verhaaltjes… 
speel je samen 
met taal. 

*1e Groepsdoel 2020 dreumesgroep geel en peutergroep paars: 

 

 

Onderwerp Beschrijving Doel Activiteiten Eindresultaat 

 
Streven naar 
het 
vergroten 
van de 
zelfstandigh
eid van de 
kinderen. 
 
 
 

 
De 
zelfredzaamheid, 
fijne motoriek en 
zindelijkheidstrain
ing stimuleren.  
Ook met ouders 
praten over het 
stimuleren van 
deze punten want 
opvoeden doen 
we samen. Veel 
kinderen drinken 
laat uit gewone 
beker. Kunnen 
niet hun schoenen 
zelf aan/uit doen. 
Of andere kleding 
zelf aan/uit doen. 
Kunnen nog niet 
een schaar of 
prikpen vast 
houden. Kinderen 
zijn laat zindelijk 
terwijl regels op 
school met 
betrekking tot 

zindelijkheid 
aangescherpt 
gaan worden. 
 
 
 

 
Verbeteren van de 
fijne motoriek, 
zelfredzaamheid en 
zindelijkheid voor 
het kind zelf en 
hierdoor een 
makkelijkere 
doorstroom naar 
vervolg groep en 
school. 

 
Oefenen met zelf 
uit/aan kleden, 
zelf schoenen 
aan/uit doen, uit 
grote beker 
drinken, 
prikken/knippen/p
lakken/kleuren.  
Met ouders deze 
punten bespreken 
zodat thuis ook 
geoefend wordt. 
 

 
De 
zelfredzaamheid, 
fijne motoriek en 
zindelijkheid 
vergroten. 
Open 
communicatie 
met ouders. 

 



 

*2e Groepsdoel 2020 dreumesgroep geel en peutergroep paars: 

 

 

Onderwerp Beschrijving Doel Activiteiten Eindresultaat 

 
Spraak/Taal
ontwikkeling 
stimuleren, 
vergroten. 
Woordensch
at 
uitbreiden, 
uitspraak 
verbeteren. 
 

 
De 
spraak/taalontwik
keling bij 
kinderen gaat 
achteruit t.o.v. 
vorige jaren. Dit 
zouden wij graag 
willen blijven 
stimuleren.  

 
Rijk aanbod in 
spraak/ taal 
aanbieden 
waardoor 
spraak/taalontwikk
eling verbeterd. 

 
Elke dag 
voorlezen, werken 
met 
taalprogramma 
Puk, meer met 
foto’s werken 
omtrent de 
thema’s om de te 
leren woorden 
meer kracht bij te 
zetten.  
 

 
Kinderen zijn 
enthousiast over 
lezen, krijgen een 
rijk aanbod in 
woorden en 
uitspraak is 
leeftijdsadequaat. 

*Groepsdoel 2020 peutergroep rood: 

 

Onderwerp Beschrijving Doel Activiteiten Eindresultaat 

Voorlezen in 
grote en 
kleine 
groepen 
 
 
 
 
 

We lezen elke 
morgen in de 
kring al voor aan 
de hele groep. We 
willen meer bezig 
gaan met het 
lezen in kleine 
groepen 
 

Meer lezen in kleine 
groepen, het boek 
voorbereiden voor 
interactief 
voorlezen 

Leuk boek uit 
kiezen en bezig 
gaan met 
interactief 
voorlezen, dit 
moet wel 
voorbereid 
worden 

Kinderen op een 
andere manier 
het voorlezen 
laten ervaren. 

 



 

 

Voorschoolse educatie (VE) heeft als doel onderwijsachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen en 

waar nodig effectief te bestrijden. Dit doen we door in samenwerking met partners en gemeenten te 

werken aan het welbevinden en de betrokkenheid van onze kinderen. Als middel hierbij zetten we een 

VE-programma in. Het aanbod aan activiteiten komt voort uit kind- en groepsobservaties en wordt 

bijgesteld volge

• Uk en Puk (zie ook de laatste pagina). 

Uk&Puk (zie p. 13) 

Op IKC de Regenboog KDV en Peuterwerk werken we met het VVE-programma Uk en Puk. 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. 
 
Er wordt een jaarlijkse planning gemaakt aan de hand van de 6 weken durende thema’s. Ook de 
ouders worden geïnformeerd over de verschillende thema’s met de daarbij horende activiteiten 
d.m.v. de Uk en Puk nieuwsbrief. 
 
Uk en Puk is een totaalprogramma gericht op de brede ontwikkelingsstimulering van kinderen. Uk 
en Puk is bedoeld voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar. Taalontwikkeling staat in het programma 
voorop: spreken, luisteren en uitbreiding van de woordenschat. Daarnaast is er bij Uk en Puk 
aandacht voor de sociaal-emotionele vaardigheden, motoriek en een eerste oriëntatie op rekenen. 
Het programma houdt rekening met verschillen in (taal) ontwikkeling binnen een groep. Daardoor is 

de uitgave niet alleen geschikt voor kinderen met een taalachterstand, maar krijgen ook 
taalvaardige kinderen voldoende uitdaging. Uk en Puk biedt kinderen uitdagende activiteiten. De 
kinderen leren spelenderwijs en doen zelf ontdekkingen. Uk en Puk werkt met thema’s die 
aansluiten bij een belevingswereld van kinderen. De speelse activiteiten lokken interactie uit, 
waardoor een rijk taalaanbod ontstaat. De activiteiten passen perfect in het dagritme van het 
kinderdagverblijf. 
 
 
In de groep van uw kind kunt u, behalve de kinderen en de pedagogisch medewerkers, ook Puk 
tegenkomen. Puk is een pop, een speelkameraadje van de kinderen. Maar Puk is nog veel meer dan 
dat. Puk hoort bij het activiteitenprogramma Uk & Puk, dat speciaal ontwikkeld is voor 
kindercentra. Het doel is om kinderen tussen de 0 en 4 jaar in hun ontwikkeling te stimuleren door 
samen te spelen en te ontdekken. 
Uk & Puk biedt uw kind de speelruimte om vaardigheden te oefenen op het gebied van spraak en 
taal, omgaan met gevoelens en omgaan met elkaar, bewegen en ervaren en ruimtelijk begrip. 
Uk & Puk bestaat uit allerlei activiteiten rondom verschillende thema’s. De thema’s zijn zo gekozen 
dat ze dicht bij de belevingswereld van uw kind staan. Puk speelt vaak een belangrijke rol in de 
activiteiten. Hij maakt iets mee dat de kinderen herkennen. Hij heeft bijvoorbeeld nieuwe schoenen 
of hij is verkouden. Hij laat de kinderen iets zien, maakt een grapje en stelt vragen. Via Puk worden 
de kinderen betrokken bij een activiteit en uitgedaagd om mee te doen. Puk is een vriendje bij wie 
kinderen zich veilig voelen. Naast Puk, staat dus vooral uw “Uk ”centraal in elke activiteit. 
 
 
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 
er onder door, door vallen en opstaan leren ze hun eigen lichaam en mogelijkheden kennen. 
Daarnaast is er een uitdagende buitenruimte die is ingericht om bijvoorbeeld 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. 

• 

Welbevinden en betrokkenheid maken het verschil  

In iedere situatie is ons doel: de ontwikkeling van het kind verrijken. Daarbij vormen welbevinden en 

betrokkenheid de bril waardoor wij kijken. Voelt het kind zich goed? Is de betrokkenheid hoog? Dat zijn de 

vragen die ertoe doen. Altijd.  

Een kind dat lekker in zijn vel zit en met hoge betrokkenheid actief is, is maximaal in ontwikkeling. Dat geldt 

ook voor de ouder en de begeleidende professional.  



 

Met welbevinden en betrokkenheid als leidraad, krijgen we onmiddellijke feedback over onze aanpak, 

interacties en nieuwe interventies. Doen we de goede dingen? Je ziet het direct: kijk hoe het kind zich voelt 

en hoe betrokken het is.  
 

Vier pedagogische pijlers die welbevinden en betrokkenheid stimuleren:  

- Opvoeden doen we samen  

- In een rijke, uitdagende omgeving  

- Met ruimte voor initiatief 

- Altijd in dialoog.  
 

 
De ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van hun kinderen door 2 keer per jaar met 
elkaar in gesprek te gaan tijdens het Welbevinden-gesprek. 
Bij dit gesprek bespreken de mentor en de ouders de stand van zaken, evalueren de acties op de locatie en 
thuis en maken nieuwe afspraken voor de komende periode. De afspraken worden genoteerd in een 
kinddossier.  
 
We introduceren de Uk en Puk thema’s waarmee we werken aan de ouders. We geven ouders tips over dingen 
die ze thuis kunnen doen, bijvoorbeeld welke boekjes ze kunnen lezen of welke liedjes ze kunnen zingen.  
Ouders kunnen meedraaien op de groep om te kunnen ervaren hoe de ontwikkeling van kinderen gestimuleerd 
kan worden (afhankelijk van ouderpopulatie). Ouders zijn op de hoogte van het programma waarmee we 
werken door de Uk en Puk nieuwsbrieven voor ouders te mailen via het Ouderportaal van SKAR. Door middel 
van de brieven willen we ouders graag betrekken bij het programma dat we aanbieden en zo het effect ervan 
voor hun kind te verhogen.  

 
In elk groep zijn hoeken aanwezig waarin een kenmerkend domein van ontwikkeling te herkennen is 
(bijvoorbeeld leeshoek, bouwhoek of/en 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. 
 

 

• Peuterwerk groep rood: 

 
Als peuters starten met 2 jaar dan hanteren we de observatiemomenten volgens de Lingewaards LOV-

procedure: 

• 1e observatie en gesprek met ouders 3 maanden na start Peuterwerk  
• 2e observatie en gesprek met ouders rond 3e verjaardag  
• 3e observatie en afsluitend gesprek met ouders rond 3 jaar en 8 maanden  

 
 

Bij dit gesprek bespreken de mentor en de ouders de stand van zaken, evalueren de acties op de locatie en 
thuis en maken nieuwe afspraken voor de komende periode. De afspraken worden genoteerd in een 
kinddossier.  
We introduceren de thema’s waarmee we werken aan de ouders. We geven ouders tips over dingen die ze thuis 
kunnen doen, bijvoorbeeld welke boekjes ze kunnen lezen of welke liedjes ze kunnen zingen.  
Ouders kunnen meedraaien op de groep om te kunnen ervaren hoe de ontwikkeling van kinderen gestimuleerd 
kan worden (afhankelijk van ouderpopulatie). 
Ouders zijn op de hoogte van het programma waarmee we werken door de Uk  
en Puk nieuwsbrieven voor ouders te mailen via het Ouderportaal van SKAR.  
Door middel van de brieven willen we ouders graag betrekken bij het  
programma dat we aanbieden en zo het effect ervan voor hun kind te verhogen.  

 
 

Op de Peuterwerkgroep zijn hoeken aanwezig waarin een kenmerkend domein van ontwikkeling te herkennen is 
(bijvoorbeeld leeshoek, bouwhoek of/en  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. 

 

• 

We stemmen jaarlijks onze thema’s af met IKC de Regenboog. 

We werken met een overdrachtsformulier om de doorgaande lijn tussen peuterwerk en de 

basisschool invulling te geven. 

2x per jaar organiseren we een warme overdracht met school waarbij de peuter-PM en leerkracht 

van groep 1 en de IB-er aanwezig is. De peuters die het komende half jaar gaan komen worden 

warm overgedragen. Vooraf wordt er toestemming gevraagd aan ouders. 

Indien gewenst of nodig zorgen we ervoor dat we een overdracht plannen waarbij de mentor, de 

leerkracht en de ouder aanwezig zijn.  

Opleidingsplan plan 2020.

Voortkomend uit het jaarplan 2020, de evaluatie VE-aanbod, invoering wet IKK, kwaliteitsimpuls baby-opvang, 

taaleis 3F en de jaarlijks terugkerende trainingen en herhalingen zoals BHV, Techniek en Ik en bijeenkomsten 

veiligheid, gezondheid en pedagogiek, kan het volgende scholingsplan worden opgesteld voor locatie: 

Dit opleidingsplan maakt samen met het pedagogische beleid onderdeel uit van doelstellingen 2020.  

 

Het totaal moet voldoen aan de uitgangspunten en voorwaarden: 

 

1. Toetsing en scholing taalniveau 3F 

2. Borging werken met VE- methode Uk en Puk en verdieping op geëvalueerde punten 

3. Opfriscursus Uk en Puck 

4. Basistraining VE “Actief Betrokken” 

5. Basistraining VE en VIB 

6. Babytraining en scholing 

7. BHV in combinatie met kinder EHBO 

8. Techniek en Ik 

9. Bijeenkomsten Veiligheid, Gezondheid en Pedagogiek 

10. Training meldcode Kindermishandeling 

11. Pedagogische coaching op locatie  

12. Training pedagogisch kompas 

 

 

  



 

 

 

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

met de onderbouw zodat we 2x per jaar de peuters van IKC de Regenboog warm overdragen met peuter-PM, 

leerkracht groep 1 en IB-er. 

De dagopvanggroep en peuterwerkgroep is gericht geweest op de basis van VE-methode Uk en Puk de 

implementatie en borging van Uk en Puk.  Daarnaast hebben we gewerkt aan de borging van het 

welbevindenregistratiesysteem door met een jaarplanning te werken zodat alle kinderen 2x per jaar 

geobserveerd worden. 

 

Tijdens de werkbegeleiding met de groepen (1x per 8 weken) evalueren we de Uk en Puk methode en 

bespreken we wat goed gaat en de eventuele knelpunten. Hierdoor stimuleren we de ontwikkeling van het 

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

 

Voor 2020 willen we verder verdiepen in de manier waarop we de ouderbetrokkenheid kunnen vergroten. Hier 

wordt de pedagogisch coach; Esther de Beer bij betrokken.  

 

Sinds dit schooljaar hebben de leerkrachten van IKC de leerkrachten en de pedagogisch medewerkers samen 

overleg om de doorgaande lijn verder te verbeteren. Op de agenda staan 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. 

Daarnaast is er nauwe samenwerking met het IKC-team, dit resulteert in het gezamenlijk vieren van 

feestdagen zoals carnaval, pasen, sinterklaas en kerst. 

 

Het is van belang om ouders te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind, daarom mailen we ouders de Uk en 

Puk nieuwsbrief met het actuele thema, welke boeken we lezen, welke liedjes we zingen en wat voor 

activiteiten er worden ondernomen. Tijdens elk thema vragen we ouders om spullen van thuis mee te nemen 

m.b.t. het Uk en Puk thema. Ook vragen we muzikale ouders om hun instrument bij ons op de locatie te spelen 

zodat we samen kunnen zingen.  

 

Daarnaast willen we 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.  

 



 



 



 

Pm’s herkennen 

signalen van 

vermoeden KM. 

 

 

 

 

Dian heeft een 
workshop van 
Techniek en ik; 
“Thema energie en 
bouwen” gevolgd en 
heeft dit overgebracht 
naar collega’s tijdens 
het unitoverleg van 17 
juni jl. zodat iedereen 
deze workshop uit kan 
voeren op alle BSO-
locaties in de unit.  
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Vanaf 10-2-2020 t/m 10-7-2020 / ma t/m vr / 30 uren per week. 

ROC Rijn IJssel Leerafdeling PW4 leerjaar 3.

  
 

De pedagogisch coach en de pedagogisch 
beleidsmedewerker. 
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Ve-methoden. 

 

Uk&puk  
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