1. Welkom
Binnenkort komt uw kind naar onze Voorschoolpeuterspeelzaal
De Mini Meerpaal. Dit boekje geeft u alvast een indruk van onze
dagelijkse gang van zaken. Ook leest u hier meer over de
manier waarop wij aan de ontwikkeling van uw kind werken.
Van harte hopen we dat we uw kind bij ons een fijne tijd kunnen
bieden. Niet voor niets is ons motto ‘Spelenderwijs naar de
basisschool’. Daarmee willen we duidelijk maken wat de kern
van het peuterspeelzaalwerk is: kinderen laten spelen. Spel
vinden wij belangrijk. Door te spelen leren kinderen veel over
zichzelf, anderen en de wereld om hen heen. Wij bieden uw
kind graag een veilige, uitdagende en veelzijdige omgeving
waarin het zich kan ontwikkelen en naar hartenlust kan spelen.
We werken daarbij intensief samen met de basisschool
waarnaar uw kind op weg is.
We hopen dat dit boekje u voldoende informatie biedt. Hebt u
na het lezen nog vragen of opmerkingen, schroom dan niet en
bel of mail ons. We staan u graag te woord. Ons
telefoonnummer is 070 3589043.
Ons e-mailadres is minimeerpaal@basisschooldemeerpaal.nl
We stellen ons graag voor
Op onze Voorschoolpeuterspeelzaal werken drie medewerkers:
Yvonne Spaans
Leidster/ coördinator
Marianne Pronk
Leidster
Conny Mos
Leidster
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Wij zijn minimaal gediplomeerd op MBO niveau 3 Pedagogisch
werk of een aanverwante opleiding. Ook zijn wij geschoold in de
ontwikkeling van het jonge kind en het werken met een Voorschoolprogramma. Bij de uitvoering van het programma worden
wij begeleid en ondersteund door onze coach voorschoolse
educatie.
Elk jaar bieden wij studenten van de opleiding mbo-opleiding
Pedagogisch werk of Helpende Welzijn de mogelijkheid om
stage bij ons te lopen. Stagiaires worden algemeen
ondersteunend ingezet en verrichten werkzaamheden in
opdracht en onder de verantwoordelijkheid van onze
medewerkers.
Alle medewerkers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG) en worden met het oog op de veiligheid van uw
kind continue gescreend
Contactpersoon
Yvonne Spaans, leidster en coördinator.
Onze groepen:
Onze Voorschoolpeuterspeelzaal heeft 2 groepen.
Groep A: maandag- en donderdagochtend
dinsdag- en vrijdagmiddag
Groep B: dinsdag- en vrijdagochtend
maandag- en donderdagmiddag
Openingstijden
Maandag
8.30-11.30
Dinsdag
8.30-11.30
Donderdag 8.30-11.30
Vrijdag
8.30-11.30
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13.00-15.00
13.00-15.00
13.00-15.00
13.00-15.00

uur
uur
uur
uur

2. Wat wij belangrijk vinden
Op de Voorschoolpeuterspeelzaal krijgt uw kind de gelegenheid
om samen te spelen met leeftijdgenootjes en kinderen uit de
buurt en meer te ontdekken van de wereld om hen heen. Zo
leren ze onder andere om met elkaar om te gaan, samen te
delen en voor zichzelf op te komen.
Al spelend leert uw kind ook vaardigheden die het straks nodig
heeft op de basisschool, zoals luisteren, iets vertellen, zingen,
bewegen en knutselen met diverse creatieve materialen. Het is
voor kinderen belangrijk om zich veilig en geborgen te weten
om zich goed te kunnen ontwikkelen. Vanuit dat gevoel durven
ze de wereld te ontdekken, initiatieven te nemen en veel te
ervaren.
Spelenderwijs leren is bij ons het uitgangspunt. Dit hebben we
vastgelegd in een pedagogisch beleidsplan. U kunt dit plan
inzien op de peuterspeelzaal of op de website
www.scohpeuterspeelzalen.nl
Wij werken intensief samen met basisschool de Meerpaal
waarin wij gehuisvest zijn. Met de onderbouw van deze
basisschool vormen wij een Voorschool. Op de Voorschool
gebruiken de peuterspeelzaal en de onderbouw van de
basisschool dezelfde methode voor Voor- en Vroegschoolse
Educatie (VVE ) en gaan we op dezelfde manier met de
kinderen om. Voor kinderen die doorstromen naar De Meerpaal
verloopt de overgang daardoor heel soepel. De methode die wij
gebruiken heet ’Puk en KO’
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Puk is een vrolijk gekleurde handpop die samen met de peuters
allerlei avonturen beleeft, zoals huisjes bouwen, koekjes
bakken en slingers maken. Puk lokt reacties uit die gunstig zijn
voor de taalontwikkeling van kinderen. Begrijpend luisteren en
de ontwikkeling van hun woordenschat komen bij alle
activiteiten aan bod. Ook wordt er aandacht besteed aan het
voorbereidend rekenen. Het programma van de methode ‘Puk’
bestaat uit tien thema’s, zoals: Knuffels, Hatsjoe!, Hoera, een
baby!, Wat heb jij aan vandaag?, Regen, en Reuzen&
Kabouters.
Peuters op een Voorschoolpeuterspeelzaal worden vier dagdelen verwacht. Hierin is geen keuze vrijheid. De groepen tellen
maximaal zestien kinderen. Op iedere groep zijn twee
gekwalificeerde medewerkers per dagdeel aanwezig,
zodat zij volgens het vierogenprincipe, hun werkzaamheden
uitsluitend kunnen verrichten terwijl zij gezien en gehoord
worden door een andere volwassene.

4

3. Wennen
En dan is het zover: uw kind maakt de stap naar de Voorschoolpeuterspeelzaal. Voor u en uw kind een grote overgang. Het is
goed om uw kind hier een beetje op voor te bereiden. Dit kan
bijvoorbeeld door eens langs ons gebouw te lopen en naar
binnen te kijken .Of u kunt met uw kind een boekje over de
peuterspeel-zaal lezen, bijvoorbeeld ‘Hoera, ik ga naar de
speelzaal’ (Marianne Busser), ‘Nijntje naar school’ (Dick Bruna)
of ‘Muis gaat naar school’ (Lucy Cousins).Uw kind zal de eerste
tijd even moeten wennen. Voor elk kind en elke ouder verloopt
het wennen anders. We houden u op de hoogte over hoe het
wennen van uw kind verloopt. Mocht het wennen voor uw kind
moeilijk zijn, dan spreken wij met u af hoe we het best uw kind
hierin kunnen begeleiden.
Spelenderwijs
Als uw kind 2 jaar is, mag het naar de ouder-kindcursus
Spelenderwijs.
Spelenderwijs is een voorbereiding op de peuterspeelzaal waar
tien ouders met hun kind als groep bijeenkomen.
Het doel van deze groep is:
 Samenspelen met je kind
 In contact komen met andere ouders
 Het kind in contact brengen met andere kinderen
 Met elkaar praten over opvoeding
 Bezig zijn met de ontwikkeling door middel van spel
 Kinderen voorbereiden op de peuterspeelzaal
De groep komt bijeen op woensdagochtend van 8.30 tot 10.30
U kunt zich voor Spelenderwijs aanmelden bij de
peuterspeelzaal.
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4. Een dag bij ons
Zó ziet een ochtend of middag op onze Voorschoolpeuterspeelzaal er ongeveer uit:
 Als u uw kind brengt, kunt u het eerste kwartier samen met
uw kind spelen. Bijvoorbeeld samen met uw kind een
puzzeltje maken.
 Na de spelinloop ruimen we op met een vast liedje.
 We wisselen activiteiten af: soms gaan we in de grote of de
kleine kring. In de grote kring zingen we bijvoorbeeld liedjes,
in de kleine kring lezen we bijvoorbeeld een boekje voor.
 Een vast onderdeel is het pauzehapje en -drankje.
 Iedere ochtend of middag speelt uw kind een tijdje buiten,
ook als het regenachtig weer is.
 Aan het eind van de morgen of middag zingen we een vast
afscheidsliedje.
Soms zijn er bijzondere activiteiten op de Voorschoolpeuterspeelzaal, zoals de afsluiting van een thema of project. Indien
mogelijk vieren we de feesten van de basisschool mee. We
informeren u tijdig over onze plannen.
Verjaardag
De verjaardag van uw kind is een bijzondere dag. We willen die
graag samen met de andere peuters vieren. Dat doen we door
een mooie verjaardagshoed voor uw kind te maken, we zingen
liedjes en natuurlijk mag er getrakteerd worden.
Het liefst een gezonde traktatie.
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Uitstapjes
Af en toe maken we een uitstapje met de peuters. We blijven
veelal in de buurt en wandelen dan naar onze bestemming of
pakken het openbaar vervoer. Voor deze uitstapjes geldt dat er
per twee kinderen één begeleider beschikbaar moet zijn. Om dit
te kunnen realiseren stellen we de hulp van u als
ouder/verzorger zeer op prijs, zeker met het oog op de
veiligheid van uw kind.
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt één keer per jaar langs en zet alle
peuters individueel en als groep op de foto. Als er broertjes en
zusjes zijn op de basisschool, is het mogelijk een familiefoto te
laten maken.
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5. Praktische zaken
We willen graag dat uw kind veel speelplezier heeft en zich
optimaal kan ontwikkelen. Dat kan mede door een paar ‘spelregels’.
Kleding
Trek uw kind makkelijk zittende kleding aan waarin hij of zij
veilig kan spelen en die vies mag worden. Vermijd bijvoorbeeld
lange koordjes aan kleren; die maken het spelen onveilig. Is uw
kind nog niet zindelijk? Geef dan een setje extra kleren mee,
zodat we hem of haar na een ongelukje kunnen verschonen.
Komt hij of zij thuis met een vlek op de kleding? Dit hoeft geen
probleem te zijn, want we werken met uitwasbare materialen en
producten. U kunt de vlekken het best eerst uitspoelen met
koud water en daarna de kleding wassen.
Sieraden
Het is veiliger als uw kind geen lange ketting of oorbellen
draagt. Laat sieraden daarom zoveel mogelijk thuis.
Knuffels en speelgoed
Op de eerste dag kunt u uw kind een vertrouwde knuffel of
favoriet speeltje meegeven voor het wennen. Verder adviseren
we u om knuffels en speelgoed zoveel mogelijk thuis te laten,
om het risico van kwijtraken of beschadiging te verkleinen.
Huisdieren
Sommige peuters zijn allergisch voor bepaalde huisdieren.
We vragen u daarom geen dieren mee te nemen.
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6. Gezond naar de
Voorschoolpeuterspeelzaal
Het is belangrijk dat uw kind lekker in zijn vel zit en goed kan
spelen. Wij doen er alles aan om uw kind een schone en
gezonde omgeving te bieden, zodat het niet ziek wordt. Ons
beleid op het gebied van gezondheid staat op schrift. We
werken aan de hand van protocollen, die u uiteraard mag
inzien. Het bevorderen van de gezondheid van uw kind zien wij
als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom maken wij
hieronder duidelijk wat wij voor u kunnen betekenen en wat
hierin van u wordt verwacht.
Inentingen
We willen graag van u weten of uw kind ingeënt is.
Zo kunnen we goed reageren als er een ziekte heerst.
Medicijnen
Gebruikt uw kind medicijnen? Informeer ons daar alstublieft
over. We zijn terughoudend wat medische handelingen betreft.
We werken volgens het protocol ‘Hoe te handelen bij zieke
kinderen’. Daarin staat ook dat het ons niet toegestaan is
medicijnen aan uw kind te geven, tenzij u als ouder daar
uitdrukkelijk om vraagt en hiervoor schriftelijke toestemming
geeft
Allergieën
In verband met traktaties is het handig als we weten of uw kind
een voedselallergie heeft. Ook van andere allergieën zijn we
graag op de hoogte.
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Hoofdluis
Het kan gebeuren dat uw kind hoofdluis heeft. Controleer uw
kind hier zelf regelmatig op. Mocht het voorkomen, meld dit dan
bij ons. In principe kan uw kind dan niet komen spelen. Als de
hoofdluis weg is, is het weer welkom. Wilt u ons ook een seintje
geven als een ander kind in uw gezin hoofdluis heeft?
Uw kind is ziek
Ziekte van uw kind horen we graag voor het begin van de
Voorschoolpeuterspeelzaaltijd. Wilt u dit telefonisch doorgeven
aan één van onze leidsters. Moet uw kind opgenomen worden
in het ziekenhuis, stel ons daar alstublieft van op de hoogte.
Uiteraard leven we mee met uw kind.
Als uw kind ziek wordt bij ons
Wordt uw kind ziek bij ons, dan bellen we u met de vraag uw
kind te komen ophalen.
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7. Veilig spelen
Elk jaar inventariseren we wat de risico’s zijn op het gebied van
veiligheid, welzijn en gezondheid in onze Voorschoolpeuterspeelzaal. We kijken bijvoorbeeld of het meubilair en het speelmateriaal nog in goede staat zijn, de vingerstrips nog op de
deuren zitten, de deuren goed sluiten. Jaarlijks maken we een
plan van aanpak met acties die we ondernemen om de veiligheid te vergroten. U als ouder kunt de inventarisaties en de
plannen van aanpak bij ons inzien. Toch kan er een ongeluk(je)
gebeuren. We registreren (bijna-) ongelukken en gevaarlijke
situaties om hiervan te leren.
Meubilair en speelmateriaal
Het meubilair op onze Voorschoolpeuterspeelzaal is
ergonomisch verantwoord. Ons speelmateriaal is afgestemd op
de leeftijd van de peuter en is veilig. Onze buitenspeeltoestellen
zijn voorzien van een veiligheidscertificaat.
(kinder-)EHBO
Er is op onze Voorschoolpeuterspeelzaal altijd een medewerker
aanwezig met een (kinder-)EHBO-diploma. We volgen elk jaar
de herhalingscursus om ons diploma te behouden.
Ontruimingsoefeningen
Jaarlijks houden we twee ontruimingsoefeningen. We doen dit
meestal samen met de basisschool.
Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering
We zijn verzekerd voor ongevallen. U dient zelf over een
aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) te
beschikken voor gevallen waarin uw kind onbedoeld schade
veroorzaakt.
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8. Samen met ouders
We werken graag met u samen. Wij zien onszelf als samenwerkende partner van de ouders bij de opvoeding. ‘Partners’,
omdat we één gezamenlijk belang hebben: het welzijn en de
ontwikkeling van uw kind. Vertrouwen in elkaar is hierbij een
voorwaarde. Binnen een open vertrouwensrelatie kunnen we
zaken uitwisselen die ons opvallen. Daarbij staan wij open voor
opmerkingen van uw kant.
Spelinloop
Elke morgen of middag is er aan het begin van de ochtend of
middag een kwartier spelinloop. Dit is een goed moment om
samen met uw kind te spelen. Op de eerste van de maand
drinken we in de ochtend een kopje koffie of thee.
Kind brengen en ophalen
Bij het brengen en ophalen van uw kind kunt u ons altijd kort
iets vertellen of vragen. Zo kunt u bij het ophalen horen hoe de
morgen of middag voor uw kind verlopen is.
Oudergesprekken
Als uw kind enkele weken bij ons is, wordt u uitgenodigd voor
een gesprek. We bespreken dan hoe de wenperiode is
verlopen. In de peuterspeelzaalperiode wordt uw kind
voortdurend geobserveerd. Twee keer per jaar registeren we de
observaties op alle ontwikkelingsgebieden. Na de registratie
wordt u uitgenodigd voor een tien-minutengesprek. We
bespreken dan met u de ontwikkeling van uw kind. Verder
vinden we het fijn als u in voorkomende gevallen contact met
ons opneemt als er iets te melden is over uw kind.
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Activiteiten en uitstapjes
Vindt u het leuk om op onze Voorschoolpeuterspeelzaal een
handje te helpen? Laat het ons weten. Zeker rond feestdagen
en uitstapjes zijn een extra paar handen en ogen prettig en
nodig om de activiteiten te kunnen laten doorgaan.
Medezeggenschap: 2-12 Raad
Ouders die willen meedenken over ons beleid en willen
optreden als vertegenwoordiger van ouders met een peuter
kunnen deelnemen aan de 2-12 Raad. De 2-12 Raad is de
medezeggenschapsraad van de school waarin ook de ouders
van de peuterspeelzaal (Oudercommissie) vertegenwoordigd
zijn. Belangstelling? Neem dan contact op met Yvonne Spaans.
Ideeënbus
Op locatie hangt ook een ideeënbus. Hierin kunt u al uw
suggesties, opmerkingen deponeren. Twee keer per jaar
worden de suggesties en opmerkingen besproken en uiteraard
stellen wij u hiervan op de hoogte.
Thuis oefenen
U kunt uw kind helpen door thuis woordjes en liedjes te oefenen
uit de themabrieven die u meekrijgt.
Vraag gerust
Wij staan altijd open voor vragen of opmerkingen.
Dus stel uw vragen en maak uw opmerkingen gerust.
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9. Ontwikkeling van uw
kind volgen
Observeren
We volgen uw kind in zijn of haar ontwikkeling en leggen onze
indrukken en bevindingen vast in ons kindvolgsysteem KIJK. In
de tien-minutengesprekken die wij jaarlijks houden, bespreken
wij met u hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt. De
vorderingen van uw kind bespreken wij ook met onze Intern
Begeleider. Hij ondersteunt ons bij het goed observeren van
onze peuters en bij het geven of organiseren van extra hulp bij
eventuele ontwikkelingsachterstanden. Uiteraard wordt u
hiervan op de hoogte gesteld.
Overdracht van kindgegevens naar de basisschool
We dragen onze gegevens over aan de basisschool om de
overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. We vragen u
hiervoor om toestemming.
Privacyprotocol
De afspraken over het beheer van de gegevens van uw kind
hebben wij vastgelegd in een protocol. Dit protocol kunt u inzien
op de peuterspeelzaal of op de website
www.scohpeuterspeelzalen.nl
Foto’s en video’s op de website en sociale media
Uiteraard willen we graag laten zien welke leuke activiteiten we
doen. Daarom plaatsen we regelmatig foto’s of video’s op onze
website of op onze sociale media accounts. Wij vragen bij
inschrijving uw toestemming voor het publiceren. Onze
afspraken hebben wij vastgelegd in het protocol Gedragsregels
sociale media.
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10. Kwaliteit
Onze peuterspeelzalen voldoen aan de Wet Kinderopvang en
Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen en zijn opgenomen in het
Register Peuterspeelzalen. De inspectie kinderopvang (TOKIN)
ziet toe op naleving van de wettelijk vastgelegde kwaliteitseisen. Ons inspectierapport is in te zien op locatie en op onze
website.De Onderwijsinspectie toetst de onderwijskundige
kwaliteit van onze Voorschool.
Meldcode
Onze organisatie werkt met een meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling. In de meldcode is beschreven hoe om te
gaan met vermoedens van kindermishandeling
Klachten
Het kan altijd gebeuren dat u ondanks al onze inspanningen
niet tevreden bent. Peuterspeelzaalwerk is en blijft mensenwerk. Eventuele klachten kunt u in eerste instantie met ons
bespreken. Komen we er samen niet uit, dan kunt u contact
opnemen met de Stichting Protestants Christelijke Peuterspeelzalen telefoon: 070-3118787
De Stichting Protestants Christelijke Peuterspeelzalen heeft een
klachtenregeling. Een schriftelijk exemplaar is in te zien op onze
locatie en op onze website. De Stichting Protestants Christelijke
Peuterspeelzalen is aangesloten bij de Geschillencommissie.
Meer informatie is te vinden op www.degeschillencommissie.nl
Ook de oudercommissie (2-12 Raad) kan zich bij klachten
richten tot deze commissie.
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11. Afscheid nemen
De plaatsing op de Voorschoolpeuterspeelzaal eindigt als uw
kind naar de basisschool gaat of als u verhuist. Dan breekt er
een nieuwe fase aan en wordt er afscheid genomen.
Wennen op de basisschool
Vertrekt uw kind naar de basisschool, dan werken we uiteraard
mee aan een plezierige overstap. Hoe hij of zij daar gaat
wennen, spreken we in onderling overleg af.
Tussentijds opzeggen
Wilt u tenminste één maand van tevoren aangeven als uw kind
ons tussentijds gaat verlaten? Dan kunnen we zijn of haar
vertrek administratief in orde maken.
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12. Tot slot
We streven ernaar om u en uw kind een fijne, leuke tijd te
bezorgen op onze Voorschoolpeuterspeelzaal. Het belangrijkste
hierbij is uw vertrouwen in onze liefdevolle inzet en
professionaliteit, en omgekeerd ons vertrouwen in u. We zijn
zoals gezegd partners in opvoeding. We zullen er alles aan
doen om uw kind een veilig en vertrouwd gevoel te geven en
actief te werken aan zijn of haar ontwikkeling.
Voor het laatste nieuws over onze Voorschoolpeuterspeelzaal
verwijzen we u tot slot graag naar onze website
www.scohpeuterspeelzalen.nl
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