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Inleiding 
 
Dit pedagogisch werkplan van Peutergroep de Ontdekkingsreizigers is opgesteld als leidraad voor 
enerzijds het handelen van de pedagogisch medewerkers en anderzijds om inzicht te geven over dit 
pedagogisch handelen aan ouders.  
 
Dit werkplan wordt jaarlijks bijgesteld door de pedagogisch medewerkers in samenwerking met de 
manager/ directrice. Door deze evaluatie worden pedagogisch medewerkers bewust van hun 
handelen. Op deze wijze wordt de pedagogische kwaliteit en eventuele acties om deze pedagogische 
kwaliteit te verbeteren in kaart gebracht. Ook is het pedagogisch werkplan een instrument om de 
eigen identiteit van de locatie te creëren, waarbij het initiatief, de creativiteit en de ideeën van de 
pedagogisch medewerkers en kinderen van groot belang zijn. Daarnaast worden er risico-
inventarisaties gemaakt betreffende Veiligheid en Gezondheid.   
 
Quadrant Kindercentra stelt de unieke identiteit van ieder kind centraal. Dit wordt onder andere geuit 
door middel van de drie principes veiligheid, ruimte en respect. In de Wet Kinderopvang zijn vier 
pedagogische doelstellingen, die ontleend zijn aan het kwaliteitsmodel van Riksen-Walraven, 
beschreven waar het pedagogisch handelen aan dient te voldoen. Deze visie en doelstellingen dienen 
als uitgangspunt voor dit pedagogisch werkplan.      
 
Het werkplan is als volgt opgebouwd. Ten eerste wordt de algemene informatie van de Peutergroep 
beschreven. Vervolgens komt de visie van Quadrant Kindercentra aan bod en wordt beschreven hoe 
de locatie deze principes tot uiting brengt in de praktijk. In het volgende hoofdstuk wordt besproken 
hoe de locatie de pedagogische doelstellingen op basis van de drie principes in de praktijk brengt. 
Daarna worden de pedagogische middelen beschreven, die worden ingezet om de pedagogische visie 
en pedagogische doelstellingen te bereiken. Het gaat hierbij om een vijftal middelen: pedagogische 
medewerker-kind interactie, binnen- en buitenruimte, groep, activiteiten en spelmateriaal.  
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1. Algemene informatie Peutergroep de Ontdekkingsreizigers 
 
Naam:   Peutergroep de Ontdekkingsreizigers 
Adres:    Burgemeester van Dijkesingel 51 
Postcode:  2809 RB 
Plaats:   Gouda 
Telefoonnummer:  0182-206001 
Mail:   info@kc-deontdekkingsreizigers.nl 
 
Directrice:   Miriam de Man  
Telefoonnummer: 06 24411044 
Mail:    info@kc-deontdekkingsreizigers.nl 
 
Locatie  
Peutergroep de Ontdekkingsreizigers bevindt zich in Kindercentrum de Ontdekkingsreizigers en ligt in 
de wijk Westergouwe. De locatie beschikt over binnenruimtes, op de begane grond en de eerste 
verdieping, met daarin beide 2 lokalen voor onderwijs, een atelier, een podium, 2 kantoren, een 
keuken, 4 toiletruimtes en een opslagruimte. Beneden is nog een kopieerruimte, een gymzaal, een 
schuur en een C.V hok. Buiten hebben we een speelplein. Het plein is voorzien van een gedeelte 
zand, een groot speelhuis met glijbaan en een klein speelhuis. Het plein is omheind met een hek en 
kan ook met een hek in tweeën gedeeld worden.  
 
In de omgeving wordt nog volop gebouwd en er komen verschillende voorzieningen waar ook de 
peutergroep gebruik van kan maken. Er is al een supermarkt waar we veel gebruik van maken. Ook 
zit er een karwei in de buurt en liggen de natuurgebieden om de hoek. 
 
Aangeboden diensten 
Peutergroep de Ontdekkingsreizigers biedt peuteropvang aan. De locatie begint op maandag, dinsdag 
en donderdag om 8.00 en sluit om 13.00 uur. De dagen zullen zich uitbreiden als het kind-aantal 
toeneemt. Deze groep in een VVE-groep.   
 
VVE 
Op peutergroep de Ontdekkingsreizigers wordt gewerkt met een VVE-programma (voor- en 
vroegschoolse educatie). Dit is een programma voor kinderen, die extra begeleiding nodig hebben bij 
hun spraak- en taalontwikkeling en/of sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook kinderen, die dit niet 
specifiek nodig hebben, doen mee aan het programma. Op deze locatie wordt gewerkt met het 
programma Puk & Ko/Ben ik in beeld. Dit programma is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 2 tot 6 
jaar. Pedagogisch medewerkers, die op een VVE-locatie werken, hebben een training gevolgd om 
deze kinderen te kunnen begeleiden. Het programma richt zich op het spelenderwijs stimuleren van 
de ontwikkeling van het kind.  
 
Personeel 
Binnen Quadrant Kindercentra wordt de pedagogisch medewerker-kind ratio, zoals deze in de Wet 
Kinderopvang is beschreven, gehanteerd. Peutergroep de Ontdekkingsreizigers biedt plaats voor 
maximaal 16 kinderen. 
 
Er wordt gestreefd naar een vast team van pedagogisch medewerkers op de locatie. Bij vrije dagen en 
ziekte van pedagogisch medewerkers worden er medewerkers vanuit de Flexpool ingezet. Ook hier 
wordt gestreefd naar hetzelfde gezicht. 
 
Pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een diploma, zoals bepaald in de CAO Kinderopvang 
en beschikken over een VOG. Daarnaast hebben zij een training gevolgd aangaande het VVE en 
hebben zij een BHV-diploma of een Kinder-EHBO-diploma. Op deze locatie heeft Anouk een VVE-
diploma en een BHV-diploma. Rianne heeft een VVE-diploma. 
 
Personeelsbezetting 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag  Vrijdag 
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Achterwacht  
Bij calamiteiten kan er een beroep worden gedaan op de personeelsleden van het Kindcentrum de 
Ontdekkingsreizigers en de directrice Miriam de Man. Zij is bereikbaar op maandag, dinsdag, 
woensdag, donderdag en vrijdag.  

 
Het vier-ogenprincipe 
Het vier-ogenprincipe is beschreven in de Wet Kinderopvang. Dit principe betekent dat altijd iemand 
moet kunnen meekijken of meeluisteren en vormt de basis voor veiligheid in de kinderopvang. Bij de 
invulling van het vier-ogenprincipe dient er rekening gehouden te worden met de voorspelbaarheid, 
mogelijkheid en frequentie waarin een pedagogisch medewerker alleen op de groep of op locatie is. 
Op Peutergroep de Ontdekkingsreizigers wordt het vier-ogenprincipe als volgt toegepast: 
De groep wordt met 2 personeelsleden gedraaid. De deuren naar het KDV staan vaak open en ook de 
deur naar de onderwijsruimte is vaker open als dicht.  
 
Open deurenbeleid 
Binnen deze locatie krijgen kinderen de mogelijkheid om andere groepsruimtes buiten hun eigen 
stamgroep te ontdekken en kinderen van andere groepen te leren kennen. Elk kind behoort tot een 
basisgroep met vaste pedagogisch medewerkers. Als het kind zich voldoende veilig voelt en de 
behoefte heeft, kan het kind op onderzoek uit gaan dankzij het open deurenbeleid. Dit open 
deurenbeleid wordt op deze locatie als volgt uitgevoerd: 
 
Bij ons opendeurenbeleid: 
 

 Dragen wij er zorg voor dat kinderen de mogelijkheid krijgen tot het ontwikkelen van 

persoonlijke competenties. 

Kinderen komen in aanraking met nieuwe activiteiten en/of materialen die zij in hun eigen ruimtes niet 
hebben. Zij leren zelfstandig ontdekkingen te doen en merken dat zij iets durven te ondernemen. Alle 
stappen die kinderen hierin nemen zijn prima. Vanaf de schoot van de pedagogisch medewerker 
toekijkend tot aan een bezoek brengen aan de ruimte van de naar schoolgaande kinderen. “Kijk wat ik 
durf en kan”  
 

 Dragen wij er zorg voor dat kinderen de mogelijkheid krijgen tot het ontwikkelen van 

sociale competenties. 

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

 Dragen wij zorg voor het borgen van emotionele ontwikkeling. 

Kinderen moeten zich veilig voelen binnen het Kindcentrum. Doordat kinderen andere groepsleiding 
en andere groepsruimtes ontdekken en hier regelmatig mee in aanraking komen, voelen zij zich ook 
bij hen vertrouwd. Een kind is minder kwetsbaar wanneer de vaste pedagogisch medewerker er niet is 
of groepen samengevoegd worden.  Het kind bepaalt zelf welke keuzes hij/zij maakt in het 
meespelen/meedoen met de aangeboden activiteiten. 
 

 Dragen wij zorg voor overdracht van waarden en normen. 

In de ruimtes waar de activiteiten worden aangeboden zijn regels die passen bij de activiteit en de 
cultuur van de groep. Deze regels worden gecommuniceerd en kunnen anders zijn dan de regels en 



Pedagogisch werkplan Peutergroep de Ontdekkingsreizigers  Quadrant 

  

cultuur van de eigen groep. Kinderen leren op deze manier omgaan met verschillende waarden en 
normen. Wel zorgen we dat deze verschillen niet te groot zijn.  
 
De pedagogisch medewerkers: 

 Vertellen van tevoren welke activiteiten er aangeboden worden. 

 Lopen rond om kinderen te begeleiden waar nodig. 

 Helpen kinderen die dat willen om de ruimtes te verkennen. 

 Zorgen dat de activiteiten passen binnen het thema van dat moment. 

 Bieden zowel in de zomer als in de winter activiteiten aan. 

 Bieden activiteiten aan op groot motorisch, fijn motorisch, sociaal/emotioneel, cognitief en 

sensomotorisch gebied (voelen, proeven ruiken) 

Wenbeleid  
Ouders kunnen voor de start van de opvang contact opnemen met de locatie voor een intakegesprek. 
(Ook kunnen de pedagogisch medewerkers contact met de ouders opnemen). Dit gesprek vindt plaats 
met de pedagogisch medewerker, die mentor van het kind wordt. Het is wenselijk om het kind mee te 
nemen naar het gesprek. In dit gesprek wordt naast de kennismaking ook gesproken over de 
bijzonderheden van het kind en de algemene werkwijze van de locatie. Ouders krijgen een 
intakepakket mee met daarin het pedagogisch beleid van Quadrant Kindercentra, informatie en 
formulieren, die getekend geretourneerd dienen te worden (GGD-inentingen, toestemming uitstapjes, 
toestemming foto en filmmateriaal voor pr-doeleinden en wanneer dit van toepassing is formulier van 
allergieën of medicijngebruik). 
 
Op de officiële startdatum wordt het kind gebracht naar de peutergroep Westergouwe. Ouders kunnen 
even meespelen. Er wordt gevraagd om de eerste keer/paar keren het kind iets eerder op te komen 
halen. Het zal een intensieve ochtend voor het kind zijn en daarnaast zal er voldoende tijd zijn voor 
een overdracht. Soms heeft een kind niet voldoende aan deze wenperiode. In overleg met de ouders 
wordt gekeken naar de mogelijkheid om de wenperiode te verlengen. De ouder mag altijd bellen om te 
vragen hoe het gaat. Na 3 maanden vindt er een evaluatiegesprek van de wenperiode plaats.   
 
Tijdens de wenperiode wordt er extra aandacht aan het kind besteed zodat het makkelijker kan 
wennen. Die aandacht bestaat uit bijvoorbeeld dicht bij het kind blijven, op schoot nemen, helpen met 
spelen, helpen met ontdekken van het speelgoed en de andere kinderen. In de kring wordt extra 
aandacht besteed aan het aanleren van het ritme van de ochtend, zoals in de kring en aanleren van 
de gewoontes en liedjes. 
 
De pedagogisch medewerkers van Westergouwe informeren de ouder(s) graag hoe het gaat tijdens 
de wenmomenten en nemen daar, indien wenselijk, telefonisch contact over op. 
 
Mentorschap  
Elk kind krijgt een mentor. Deze pedagogisch medewerker is aanspreekpunt voor ouders tijdens het 
kennismakingsgesprek, de wenperiode en de evaluatiegesprekken. De mentor is degene die de 
ontwikkeling en het welbevinden van het kind in de gaten houdt. Dit wordt vastgelegd in een portfolio. 
Deze wordt met ouders op vaste momenten besproken. Voor kinderen zonder VVE-indicatie zijn deze 
momenten op de leeftijd van 2,9 jaar en 3,9 jaar.       
 
Tenslotte is de mentor verantwoordelijk voor het registreren van afspraken die gemaakt zijn met de 
ouders van het kind en voor de overdracht daarvan naar andere teamleden.  
 
Afspraken doorgaande ontwikkeling van het kind 
Voordat het kind 4 jaar wordt, vindt er een eindgesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt het 
welbevinden en de ontwikkeling van het kind aan de hand van het KindVolgSysteem (observatie- en 
registratieprogramma Kijk!) besproken. Ouders krijgen deze informatie mee en mogen dit aan de 
basisschool geven. Bij overgang binnen Quadrant Kindercentra naar een BSO wordt het formulier 
door de mentor verstuurd naar de nieuwe locatie, nadat er door ouders toestemming gegeven is.  
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Voor kinderen met een VVE-indicatie is een ‘warme’ overdracht verplicht. Hier hebben ouders voor 
aanvang van plaatsing voor getekend. Aan de basisschool wordt de registratie vanuit het 
KindVolgSysteem en het gemeentelijke VVE-formulier (Gemeente Gouda) gegeven.  
 
De overdracht van gegevens gebeurt met in acht neming van de wettelijke privacyregels.  De mentor 
van het kind is hiervoor verantwoordelijk.    
 
Er is een samenwerkingsverband met de school.  
 
Ruilen van opvangdag 
Quadrant Kindercentra biedt de mogelijkheid om incidenteel van opvangdag te ruilen. Ruilen is 
mogelijk als de wisseling binnen 4 weken voor en 4 weken na de ruildag plaatsvindt. Het ruilen 
gebeurt altijd in overleg met de pedagogisch medewerker en is o.a. afhankelijk van de pedagogisch 
medewerker-kindratio. Ruilen kan alleen bij identieke diensten. Nationaal erkende feestdagen komen 
niet voor ruilen in aanmerking.  
 

Ouders 

Een belangrijke basis voor vertrouwen tussen ouders en pedagogisch medewerkers is goede 
communicatie en samenwerking. In de relatie met ouders gaat Quadrant Kindercentra uit van 
gelijkwaardigheid. 
 
Bij Quadrant Kindercentra maken we bij het ouderbeleid onderscheid tussen ouderbetrokkenheid en 
ouderparticipatie: 

 Ouderbetrokkenheid bestaat uit het informeren van en communiceren met ouders, en het 
verlenen van ondersteuning aan ouders in de manier waarop ze thuis hun kind kunnen 
stimuleren 

 Ouderparticipatie is het meedoen en de inspraak van de ouders in de organisatie 
 
Zorgbeleid 
Soms komt het voor dat een kind een ontwikkelingslijn volgt die afwijkt van het gemiddelde. Het kind 
heeft bijvoorbeeld net even meer aandacht en zorg nodig dan de andere kinderen op de groep. Als de 
ontwikkeling niet vanzelf loopt of dreigt verstoord te worden, loopt het kind het risico een 
ontwikkelingsachterstand te krijgen. Het zorgbeleid geeft antwoord op de vraag hoe binnen Quadrant 
Kindercentra met dergelijke kinderen wordt omgegaan. Tevens wordt hierin beschreven op welke 
manier ouders doorverwezen worden naar andere gespecialiseerde instanties en welke 
samenwerkingspartners Quadrant Kindercentra ondersteunen om het aanbod af te stemmen op de 
behoeftes van het kind. Pedagogisch medewerkers worden hierbij ondersteund door de directrice van 
het kindcentrum. De directrice bespreekt de hulpvraag van de pedagogisch medewerker en schept 
met ouders/verzorgers en de pedagogisch medewerkers de optimaal mogelijke begeleiding van het 
kind. Ook coördineert zij mogelijke verwijzingen en hulpvragen naar andere instanties.  
 
Opvallend gedrag bij kinderen kan ook te maken hebben met een zorg over huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Het beleid over dit onderwerp is vastgelegd in de Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling. 
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2. Pedagogische visie op Peutergroep de Ontdekkingsreizigers 
 
Quadrant Kindercentra stelt het uniek zijn van ieder kind centraal. Dit wordt onder andere geuit door 
middel van de drie principes: veiligheid, respect en ruimte. Hieronder staat beschreven hoe 
Peutergroep de Ontdekkingsreizigers deze principes op locatie tot uiting brengt.  
 
Veiligheid: De pedagogisch medewerkers bieden de kinderen een sfeer van geborgenheid, zodat de 
kinderen zich veilig en op hun gemak voelen. Kinderen ontwikkelen een gevoel van veiligheid als hun 
sociale en materiële omgeving hen voldoende houvast en steun biedt. 
 
Er wordt emotionele veiligheid geboden door: 

 Elke dag wordt het programma van de dag verteld en ondersteund met pictogrammen. 

 Het drinken wordt aangeboden aan tafel. De kinderen zitten zo even met de pedagogisch 
medewerker aan tafel en er is ruimte voor gesprek.  

 Elke dag is er een hulpje op de groep. Dit kind mag de pedagogisch medewerker die dag 
helpen. Dit is een gewilde maar ook verantwoordelijke taak.  

 
Daarnaast creëert deze locatie een veilige en gezonde fysieke omgeving voor kinderen. Dit gebeurt 
door: 

 Voor eetmomenten en na het plassen wassen wij onze handen. Bij alle wastafels hangt een 
instructie hoe er handen gewassen moet worden. Dit zorgt voor een gezonde omgeving waar 
we fruit kunnen nuttigen  

 Het lokaal is ingericht met duurzaam materiaal. Kapot materiaal wordt meteen weggegooid, 
zo behouden we een veilige en gezonde fysieke omgeving.     

 
Respect: Quadrant Kindercentra gaat uit van gelijkwaardigheid, een open houding en de wil om de 
ander te begrijpen. Kinderen leren omgaan met elkaar, met alles wat leeft in hun omgeving, met 
materialen en afspraken. De gevoelens van kinderen worden serieus genomen en ieder kind wordt 
geaccepteerd zoals hij/zij is. Er wordt naar kinderen geluisterd. Samen met de kinderen wordt er 
aandacht besteed aan conflicthantering en inleving in een ander.  
 
Pedagogisch medewerkers hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om het overdragen van regels 
en omgangsnormen. Zij ondersteunen de kinderen en elkaar in de ontwikkeling tot unieke, 
waardevolle personen. 
 
Dit wordt geuit door: 

 De pedagogisch medewerkers van Peutergroep de Ontdekkingsreizigers praten met de 
kinderen op kind-hoogte. 

 De benadering naar kinderen wordt aangepast wanneer pedagogisch medewerkers zien dat 
een kind zich anders gaat gedragen. Er wordt geobserveerd en gesproken om te kijken wat 
het kind nodig heeft. 

 Er wordt door pedagogisch medewerkers benoemd welk gedrag ze graag willen zien en niet 
welk gedrag we niet willen zien.  

 We nemen kinderen serieus. Als een kind iets te melden heeft luisteren we hiernaar en gaan 
we hierop in.  
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Ruimte: Kinderen hebben ruimte nodig om zich te kunnen ontwikkelen op hun eigen manier en 
tempo. Binnen Quadrant Kindercentra zorgen pedagogische medewerkers ervoor dat alle kinderen de 
ruimte krijgen die zij nodig hebben. Dit is te zien aan de inrichting van de ruimte. Door het creëren van 
hoeken wordt ervoor gezorgd dat ieder kind ergens terecht kan waar hij of zij behoefte aan heeft. 
 
Dit is op deze locatie te zien door:  

 Op Peutergroep de Ontdekkingsreizigers is de groep duidelijk ingericht met hoeken die 
afgescheiden zijn door middel van kasten en kleden. Zo weten de kinderen wat waar te doen 
is en kunnen ze rustig spelen. 

 In de themahoek kunnen kinderen zich nog meer “verdiepen” in het thema. In woord en door 
middel van tastbare materialen. 

 
Naast de fysieke ruimte, bieden pedagogisch medewerkers het kind ook de emotionele ruimte om 
zijn/haar eigen keuzes te maken. Kinderen krijgen de gelegenheid om hun verhalen en interesse met 
andere te delen. De ideeën en wensen van kinderen worden serieus genomen in de vorm van 
kinderparticipatie. Op deze manier wordt kinderen de ruimte geboden om te ontwikkelen op een 
manier, die bij hen past.  
 
De emotionele ruimte worden geboden door: 

 Kinderen zijn vrij om te kiezen welk fruit zij willen eten. Fruit gaat rond op een bordje. Wil je 
niet of is je favoriete fruit op dan wacht je totdat de andere kinderen wel klaar zijn. Deze 
ruimte wordt ook geboden bij het aanbod van activiteiten.  

 Kinderen krijgen de tijd om te schakelen van het ene moment van activiteit naar het andere. 
Daar worden vaste liedjes voor gebruikt die meerdere keren herhaald worden.  
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3. Pedagogische doelstellingen op Peutergroep de 

Ontdekkingsreizigers 
 
In de Wet Kinderopvang zijn vier pedagogische doelstellingen, die ontleend zijn aan het 
kwaliteitsmodel van Riksen-Walraven, beschreven waar het pedagogisch handelen van de 
pedagogisch medewerkers aan dient te voldoen. Hieronder staat beschreven hoe de pedagogisch 
medewerkers op peutergroep Westergouwe deze doelstellingen op basis van de drie principes van 
Quadrant Kindercentra tot uiting brengt.  
 
Het bieden van emotionele veiligheid 
Een basisgevoel van veiligheid, in de brede zin van het woord. Emotionele veiligheid is de basis van 
elk handelen binnen de kindercentra en daarbuiten. Vanuit emotionele veiligheid kan een positieve 
ontwikkeling van een persoon worden ingezet. Een onveilig gevoel staat het realiseren van de andere 
pedagogische doelstellingen in de weg.  
 
….Veiligheid. De indeling van de ruimte is erop gericht om het kind zich veilig te laten voelen. Vanuit 
die veiligheid gaat het kind op zoek naar de grenzen van zijn eigen kunnen en durft hij uitdagingen 
aan te gaan.  

 De ruimte is ingericht in verschillende hoeken. Deze hoeken zijn voor alle kinderen 

toegankelijk. Kinderen kunnen zelf bij het spelmateriaal omdat dit op kind-hoogte geëtaleerd 

is. Kinderen kunnen zo in de letterlijke zin veilig spelen. 

 De Peutergroep heeft toegang naar de kleutergroepen van het Kindcentrum. Kinderen die 

zich al veilig genoeg voelen in het lokaal van de peutergroep kunnen hier dan ook en kijkje 

gaan nemen. We nodigen kinderen dagelijks uit om aan de andere kant van het hekje te 

spelen en alvast kennis te maken met de ruimte waar de kleuters gebruik van maken. De 

kinderen kunnen zelf kiezen of zij op ontdekkingstocht willen naar de ruimte van de kleuters of 

in hun eigen ruimte willen blijven spelen. 

….Respect. Respect voor elkaar, respect voor alles wat leeft, respect voor ouders, pedagogisch 
medewerkers en kinderen, voor spullen en afspraken. Een kind dat gerespecteerd wordt, voelt zich 
veilig en gewaardeerd zoals hij is. De kinderen worden gerespecteerd door de pedagogisch 
medewerkers en zij vragen ook respect van hen. De gevoelens van het kind worden daarbij serieus 
genomen.  

 Ook op Peutergroep de Ontdekkingsreizigers werken wij volgens de Gordonmethode. We 

benoemen de gevoelens van kinderen en laten ook aan kinderen zien wat gedrag van hen 

met een ander kind doet.  

 De gevoelens van kinderen worden gerespecteerd door kinderen altijd een keus te geven. 

Kinderen kunnen bijvoorbeeld met drinken kiezen uit thee of water. Ook met het organiseren 

van activiteiten hebben kinderen de keuze om hier aan deel te nemen.  

…..Ruimte. Binnen Quadrant Kindercentra wordt de ruimte voor kinderen belangrijk gevonden. De 
persoonlijke ruimte van iedereen wordt gerespecteerd en de fysieke ruimte op de locatie nodigt het 
kind uit om te gaan spelen en het stimuleert het kind in zijn ontwikkeling. Zowel het samenspelen met 
andere kinderen als het alleen zijn heeft zijn plek.  

 Het lokaal is zo ingericht dat iedereen zijn plekje kan vinden. Er zijn verschillende hoeken in 

het lokaal gecreëerd. Er is hierbij kritisch gekeken welke hoeken we waar hebben geplaatst. 

De constructiehoek waar kinderen vaak aan het bouwen zijn zit naast een rustige hoek waar 

gelezen kan worden. Dit zorgt ervoor dat de energie in de groep verdeeld wordt en er voor 

iedereen ruimte is om te spelen.  

 In de poppenhoek wordt veel samengespeeld. Deze hoek is goed zichtbaar op de groep. Wij 

kunnen hierdoor zien hoe het samenspel verloopt en dit stimuleren door begeleiding.  
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Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie 
Onderzoeken, spelen en uitproberen zijn belangrijk voor kinderen om greep op de omgeving te 
krijgen. De inrichting van de ruimte, aanbod van materiaal en activiteiten, vaardigheden van de 
pedagogisch medewerkers en aanwezigheid van leeftijdsgenootjes dragen positief bij aan de 
persoonlijke ontwikkeling.  
 
….Veiligheid. Een veilig gevoel is een voorwaarde voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind. 
Binnen de vertrouwde omgeving wordt het kind gestimuleerd om zijn grenzen te verleggen. Het gevoel 
van veilig zijn, wordt gecreëerd door zoveel mogelijk vaste gezichten op de groep te hebben. Kinderen 
kennen de pedagogisch medewerkers en zij kennen de kinderen. Ze kennen de sterke punten van 
kinderen, maar ook hun onzekerheden. Hierdoor is het kind meer ontspannen en durft het stappen te 
nemen die anders moeilijk zijn.  
 

 Anouk en Rianne staan alle dagen dat de Peutergroep open is op de groep. Dit zorgt ervoor 

dat kinderen altijd met dezelfde gezichten in aanraking komen. De pedagogisch medewerkers 

kennen de kinderen en weten waar zij behoefte aan hebben. Anderzijds kennen de kinderen 

de pedagogisch medewerkers en weten wat er van hen verwacht wordt.  

 Er worden regelmatig activiteiten met de kinderen gedaan. Hier wordt goed gekeken naar hoe 

we de kinderen kunnen uitdagen. We nemen regelmatig verschillende groepjes apart om een 

activiteit te doen. Hierbij kijken we naar welke activiteit bij welk groepje kinderen past en wordt 

de gang als extra ruimte gebruikt om een activiteit aan te bieden. 

….Respect. Door de veiligheid die wordt geboden, wordt de persoonlijke ontwikkeling van het kind 
bevorderd. Het kind mag zijn eigen tempo bepalen, zijn sterke en zwakke punten. Het kind durft 
zichzelf te zijn en leert daardoor zichzelf en zijn mogelijkheden kennen. Het kind worden geprikkeld 
door hem/haar uit te dagen met activiteiten en spel, maar beperken de negatieve ervaringen door de 
grenzen van het kind te respecteren. De pedagogisch medewerker staat achter het kind om zijn spel 
te ondersteunen en activiteiten aan te bieden die de ontwikkeling van deze persoonlijke kenmerken 
stimuleren. 
 

 Bij het aanbieden van een thema worden verschillende activiteiten uitgewerkt. Er wordt hier 

gekeken naar de verschillende ontwikkelingsgebieden van een kind. Ieder kind heeft zijn 

eigen talent en deze willen we graag zien. We zorgen dus niet alleen voor een leesactiviteit 

maar ook een dansactiviteit, een creatieve activiteit, een constructieactiviteit enz. Dit geven 

we vorm aan de hand van een activiteitenspin 

 Ieder kind ontwikkeld op zijn eigen tempo en dit respecteren we door kinderen zichzelf te laten 

zijn. Kinderen mogen zelf keuzes maken in waar zij mee willen spelen. Dit kan samen of 

alleen zijn. Wij bieden op de groep veel activiteiten aan maar de keus ligt voor het grootste 

gedeelte bij de kinderen om hieraan deel te nemen. 

… Ruimte. Het is belangrijk om een kind de ruimte te geven die hij/zij nodig heeft. Elk kind heeft een 
persoonlijke ruimte. Ruimte om te ontdekken, ruimte om aan te passen, ruimte om zichzelf te kunnen 
zijn. Ruimte om te ontwikkelen in zijn eigen tempo. De inrichting van de ruimte nodigt uit tot 
onderzoek, en daarmee tot het opbouwen van zelfvertrouwen en zelfstandigheid. 
 

 Kinderen worden op Peutergroep de Ontdekkingsreizigers gestimuleerd om vooral dingen zelf 

te doen. Kinderen gaan zelf naar de wc en wassen en drogen zelf hun handen. Als de wc nog 

te hoog is maar kinderen willen wel al graag op de wc plassen hebben wij voetenbankjes voor 

de kinderen om zelf op de wc te klimmen. (wel loopt er een pedagogisch medewerker mee 

naar de wc vanwege de zware klapdeuren op de gang) 

 Spelmateriaal kan door kinderen zelf gepakt worden. Kinderen kunnen zo zelf bepalen wat ze 

gaan doen en wanneer ze dit willen doen. Ook wordt kinderen geleerd dat ze zelf 

spelmateriaal kunnen pakken en ook weer zelf terug kunnen zetten.  

 
 
 



Pedagogisch werkplan Peutergroep de Ontdekkingsreizigers  Quadrant 

  

 
Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competentie 
Een scala van sociale kennis en vaardigheden, zoals inleven in anderen, communiceren, 
samenwerken, anderen helpen, conflicten oplossen en ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. 
Interactie met anderen, deel zijn van een groep en deelnemen aan groepsgebeurtenissen helpen het 
kind zijn sociale vaardigheden te ontwikkelen. De volwassene is belangrijk om de interacties tussen 
de kinderen te ondersteunen en waar nodig te begeleiden.  
 
….Veiligheid. In de groep is het kind in interactie met anderen. Hij/zij is een onderdeel van een groep, 
maar toch een uniek kind. Om te kunnen functioneren in de groep moet een kind zijn sociale kennis 
en vaardigheden ontwikkelen zoals samenwerken, communiceren, conflicten oplossen en het 
ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. De aangeboden activiteiten stimuleren samenspel en 
de pedagogisch medewerker volgt en begeleidt de kinderen waar nodig in het spel. 
 

 Iedere ochtend starten we met elkaar op in de kring. We geven elkaar en hand en we 
benoemen dat we het fijn vinden dat alle kinderen er weer zijn. Als er een kind afwezig is 
wordt dit ook benoemd. Dit is om het groepsgevoel te stimuleren en de dag met elkaar te 
kunnen beginnen.  

 Vrij spel begeleiden we door op de grond bij de kinderen te zitten. Wij observeren wat de 

kinderen aan het doen zijn en stellen vooral open vragen om het spel meer diepgang te laten 

krijgen. Tijdens het samenspel en bij conflicten passen wij de Gordon methode toe. Dit doen 

we niet meteen. Eerst willen we namelijk zien of kinderen het met elkaar kunnen bespreken. 

Als dit niet gaat schieten wij te hulp.  

…. Respect. Bij de sociale ontwikkeling is respect een belangrijk aspect van het omgaan met anderen 
en omgaan met spullen. In onze optiek een van de belangrijkste aspecten. Het kunnen inleven in 
anderen, conflicten oplossen en communiceren met elkaar zijn sociale vaardigheden, die wij 
gebruiken om respectvol met elkaar om te gaan. Kijken naar de ander en denken aan de ander helpen 
het kind om die vaardigheden te oefenen en te ontwikkelen.  
 

 Als kinderen om hulp vragen willen wij kinderen graag helpen maar wij stimuleren de kinderen 

vooral om problemen eerst zelf te proberen op te lossen of om hulp te vragen aan een ander 

kind. Kinderen vinden het fijn om elkaar te helpen en als wij zien dat dit gebeurd worden de 

kinderen hiervoor geprezen.  

 In de kring hebben we een hulpje. Het hulpje heeft de taak om het weer te bekijken en ons te 

vertellen wat voor weer het is vandaag. Ook mag hij vertellen wat voor dag het is en zingen 

we met zijn alle het lied van de dagen van de week.  

….Ruimte. De inrichting van een ruimte is van invloed op de manier waarop kinderen spelen. De 
ruimte nodigt uit, lokt uit, leidt en begrenst. Sommige delen van de ruimte zijn ingedeeld om samen te 
kunnen spelen. Het kind leert om te gaan met anderen en deel te zijn van een groep. De inrichting 
nodigt uit tot verschillende soorten spel en de pedagogisch medewerker ondersteunt en stimuleert dat 
met het oog op wat het kind wil en nodig heeft. Afwisseling van speelkameraadjes wordt gestimuleerd, 
maar het kind krijgt ook de ruimte om een eigen invulling aan het spel te geven. 
  

 De ruimte is zorgvuldig ingericht in bepaalde hoeken. Het spelmateriaal in de hoeken ligt op 
kinderhoogte. Dit zorgt ervoor dat kinderen uitgenodigd worden om spelmateriaal te pakken 
en hiermee tot spel te komen. Dit kan alleen of samen zijn. 
 

 De ruimte kan worden afgesloten en worden geopend. Dit kan door middel van een hek. 

Dagelijks gaat het hek open en worden kinderen uitgenodigd om in de kleuterruimte te spelen. 

Kinderen krijgen dus de ruimte om niet alleen in de eigen groep maar ook in een andere 

ruimte te spelen.  

Gelegenheid bieden om normen, waarden en cultuur van een samenleving eigen te maken 
Een kindercentrum is een samenleving waar verschillende culturen, normen en waarden elkaar 
ontmoeten. Volwassenen zijn belangrijk voor de morele ontwikkeling van kinderen in verband met het 
omgaan met verschillende mensen, verschillende culturen en verschillende normen en waarden. Van 
de manier waarop volwassenen reageren en met elkaar omgaan leren kinderen de grenzen van goed 
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en slecht, van anders mogen zijn, van mogen en moeten.  

 

Binnen de verscheidenheid van de groep leert het kind om te gaan met normen en waarden en 
verschillende culturen. Wij verdiepen ons in andere meningen, gebruiken, eetgewoontes en taal. Wat 
vindt iemand belangrijk? Waar staat hij voor? Dit zijn zaken die ontdekt moeten worden. Waar liggen 
de grenzen? We geven de kinderen ruimte om vragen te stellen en beantwoorden die zo goed 
mogelijk, met respect voor de vraag en voor het onderwerp. De specifieke regels met betrekking tot 
omgaan met elkaar zijn vastgelegd in de groepsregels van de locatie. 
 
In de veilige omgeving waarin er serieus wordt omgegaan met vragen en meningen durven kinderen 
vragen te stellen over het hoe en waarom van regels, omgangsvormen en zaken die vaak 
vanzelfsprekend worden gevonden.   
 

 Er zijn veel momenten op de peutergroep wanneer we met ouders spreken. Dit zijn 

gesprekken over verschillende onderwerpen. Door een open communicatie te hebben met 

ouders en genoeg momenten te creëren waarin zulke gesprekjes gevoerd kunnen worden 

leren wij veel van de ouder en kind. Deze momenten vinden plaats bij het halen en brengen 

maar ook bij ouderbijeenkomsten, kind besprekingen en thee/koffie ochtenden.  

 Wij werken met de Gordon methode. Dit betekent ook dat wij uitleg geven bij de dingen die wij 

doen. Als wij gedrag fijn vinden zullen we ook uitleggen waarom wij dit gedrag waarderen. Als 

wij gedrag benoemen zullen wij ook argumenten geven waarom wij dit gedrag fijn vinden om 

te zien, of aangeven wat het effect is van dit gedrag. 
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4. Pedagogische middelen op Peutergroep de Ontdekkingsreizigers 
 
Om de pedagogische visie en pedagogische doelstellingen te bereiken kunnen een vijftal middelen 
worden ingezet: pedagogische medewerker-kind interactie, binnen- en buitenruimte, groep, activiteiten 
en spelmateriaal.  
 
Pedagogisch medewerker-kind interactie 
Binnen Quadrant wordt voor de communicatie de visie van ontwikkelingspsycholoog Thomas Gordon 
gebruikt. Thomas Gordon gaat uit van gelijkwaardigheid in relaties. Op deze wijze krijgen kinderen 
gelegenheid tot zelfontplooiing en groei op sociaal en emotioneel gebied. De rode draad binnen zijn 
visie is de taal van de acceptatie, kinderen worden serieus genomen en in hun waarde gelaten. In de 
praktijk betekent dit dat pedagogisch medewerkers een actieve kijk en luisterhouding aannemen, 
zodat het kind zich begrepen en gehoord voelt. Er wordt gesproken vanuit de ik-boodschap. Het kind 
wordt aangesproken op zijn gedrag en niet op zijn persoon. Wij willen het volgende hiermee bereiken: 

 Bijdragen aan een positief zelfbeeld 

 Duidelijk zijn over jezelf en opkomen voor je eigen behoeften 

 Luisteren naar wat het kind eigenlijk bedoelt en wil 

 Omgaan met onaanvaardbaar gedrag van het kind 

 Ruzies, meningsverschillen en conflicten hanteren 

 Het kind helpen bij het oplossen van problemen 

 Het kind op een positieve manier beïnvloeden op het gebied van waarden en normen 
 
Dit is een voorbeeld van een situatie en uitspraak volgens de visie van Thomas Gordon. 
 
De kinderen zijn buiten. Pieter van ruim 3 jaar staat voor een tractor waar een ander kind op zit. Hij 
trekt aan het stuur en zegt “ik wil de tractor”. Het ander kind blijft zitten. De pedagogisch medewerker 
kijkt het even aan en ziet dat er geen verandering in de situatie komt die zich blijft herhalen. Ze loopt 
op beide kinderen af en zegt als eerste tegen Pieter “ik zie dat jij ook graag op de tractor wil” Pieter 
knikt. (gevoel benomen) Daarna vraagt zij “hoe kunnen wij dit oplossen?. Pieter herhaalt dat hij op de 
tractor wil. De pedagogisch medewerker stelt voor om het andere kind nog een rondje te laten rijden 
en dat daarna Pieter aan de beurt is. Het andere kind vindt dit goed. Samen met Pieter wacht de 
pedagogisch medewerker totdat de ronde voorbij is en legt uit dat het fijn is om met elkaar te 
praten.(leren omgaan met conflict en helpen bij de oplossing) 
 
Binnen- en buitenruimte  
Peutergroep de Ontdekkingsreizigers beschikt over een binnen- en buitenruimte. De ruimte heeft 
invloed op het welbevinden en gedrag van het kind. De ruimte dient te stimuleren en uit te dagen, tot 
alleen kunnen zijn en samenspel. 
 
In de binnenruimte zijn er verschillende hoeken gecreëerd, zoals een auto hoek/bouwhoek, huishoek, 
puzzelhoek, knutselhoek, verkleedhoek, leeshoek enz. In de ruimte waar de peutergroep zich bevindt 
bevinden zich ook unit 2a en 2b. In deze 2 units krijgen de kleuters les. Zij hebben niet alleen hun 
leslokaal maar ook een gezamenlijke speelruimte waar ook de peuters gebruik van kunnen maken. Dit 
zorgt regelmatig voor een ontmoeting tussen de peuters en de kleuters.  
 
De buitenruimte beschikt over een gedeelte zand, een voetbalveld en 2 speelhuizen. Er zijn een 
aantal bomen te vinden op het plein en een hek wat dicht kan om de speelruimte kleiner te maken.  
 
Er is een schuur met daarin allerlei rijdend materiaal en materiaal dat de motorische ontwikkeling 
ondersteunt. Fietsen, steppen, scheppen, emmers, vormpjes, waterbadjes en materialen die gebruikt 
kunnen worden om in het water en zand te spelen. 
 
Kinderen spelen altijd onder toezicht van een pedagogisch medewerker buiten. 
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Groep 
Elke Peutergroep is uniek. Elke locatie heeft zijn eigen ritme, regels en tradities. Daarnaast wordt er 
op elke locatie gebruik gemaakt van een basisgroep. Deze middelen geven het kind structuur en 
veiligheid en worden hieronder beschreven. 
 
De basisgroep op peutergroep de Ontdekkingsreizigers is ingedeeld op basis van wat staat 
beschreven in Wet Kinderopvang. Deze locatie kan maximaal 16 kinderen van 2,3 tot 4 jaar opvangen 
met begeleiding van twee pedagogisch medewerkers.  
 
Het dagritme van Peutergroep de Ontdekkingsreizigers ziet er als volgt uit: 
 
8.00 – 9.15 uur:  
Ouders die gebruik maken van de verlengde opvang kunnen hun kinderen tussen deze tijd brengen. 
Er is tijd en aandacht voor de kinderen en overdracht met ouder(s)/ verzorger(s). 
 
8.30 - 9.15 uur:  
Ouders komen kinderen brengen. Er is tijd en aandacht voor alle kinderen die binnen komen en voor 
de overdracht met de ouder(s)/ verzorger(s). 
   
9.15 - 9.30 uur: 
Eerste kring  
 
9.15 - 10.15 uur 
Vrij spel, aanbod van activiteit en ondersteuning van activiteiten in kleine groepjes.  
Op dit tijdstip kan er ook in de kleuterruimte gespeeld worden.  
 
10.15 - 10.30 uur   
Plassen en handen wassen. 
 
10.30 - 10.45 uur   
Fruit eten en drinken. 
 
10.45 - 11.30 uur 
Buitenspelen 
 
11.30 - 12.00 uur 
Afsluitkring, ouder(s) komen kinderen ophalen. Er is tijd en aandacht voor een overdracht aan de 
ouder(s)/verzorger(s). Een aantal kinderen blijven om een boterham te eten.  
 
12.00 – 12.40 uur 
We eten met de kinderen van de ouders die gebruik maken van verlangde opvang een boterham. 
 
12.40 – 13.00 uur 
We spelen vrij spel buiten of binnen tot ouder(s) de kinderen komen ophalen. Er is tijd en aandacht 
voor een overdracht aan de ouder(s)/verzorger(s). 
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De volgende regels en tradities zijn afgesproken om het verblijf op Peutergroep de 
Ontdekkingsreizigers plezierig te maken. 
 
Halen en brengen 
 
Alle kinderen en ouders worden verwelkomd en is tijd voor overdracht.  
Om 9.15 uur nemen de ouder(s) afscheid van de kinderen en start het dagprogramma. 
 
Bij de eerste kring 
 
Tellen we tot vijf met onze vingers 
Zingen we het goedemorgen liedje  
Noemen we alle namen en kijken we wie er zijn. De labels van de kinderen hangen we aan de ring 
zodat we ieder moment weten hoeveel en welke kinderen aanwezig zijn. Ook begroeten we elkaar. Dit 
gebeurt met het geven van een handje of goedemorgen te zeggen.  
De dagritme kaarten worden bekeken en ook benoemen we het weer en de dag in de week. 
De kring wordt afgesloten met een liedje. 
 
Vrij spel, aanbod van activiteit en ondersteuning in kleine groepjes 
 
Bij deze spelvorm zijn kinderen vrij om te kiezen waarmee ze willen spelen. 
Er wordt een activiteit aangeboden aan de hand van het thema waar kinderen aan deel mogen 
nemen. 
Ook worden er tijdens dit vrij spelmoment extra activiteiten aangeboden die nodig zijn om te werken 
aan de VVE individuele of groep handelingsplannen. Veelal in kleine groepjes. 
Het vrij spel moment wordt afgesloten met het liedje ”we gaan opruimen”. Ieder kind helpt mee of 
wordt gestimuleerd om mee op te ruimen. 
Tijdens dit vrije spel kan er ook in de gezamenlijke speelruimte van de kleuters gespeeld worden.  

 
Verjaardag en andere feesten 
 
Er is een speciale stoel voor de jarige die toegezongen wordt en “gezond” mag trakteren. 
Aan speciale dagen als Sint, Pasen, Kerst en Ramadan besteden we aandacht door verschillende 
activiteiten en extraatjes buiten het reguliere programma om. 
 
Het aanbieden van activiteiten 
 
Elke dag worden er activiteiten aangeboden. Op allerlei ontwikkelingsgebieden en zowel individueel 
als in groepsverband. Kinderen worden uitgenodigd om mee te doen. Kinderen die geen of weinig 
interesse hebben worden een andere keer opnieuw gestimuleerd. 
Binnen het Kindcentrum werken we met opendeuren beleid. Kinderen van het KDV zijn van harte 
welkom om aan te sluiten bij onze georganiseerde activiteiten.  
 
Verschonen/toiletgang 
 
De toiletten zitten een eindje weg en achter zware klapdeuren.  
Kinderen gaan altijd onder begeleiding van een pedagogisch medewerkers naar het toilet.  
We gaan in groepjes van ongeveer 4 kinderen. 
Kinderen die zelf willen plassen op het toilet worden daarbij geholpen als ze hulp willen. 
Kinderen die met zindelijkheidstraining bezig zijn worden vaker geholpen op het toilet. 
Na het plassen altijd handen wassen. 
Verschoning vindt plaats op de commode die in de groep aanwezig is.  
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Eten en drinken 
 
Voordat we gaan eten en drinken wassen we onze handen. 
Aan tafel zit een pedagogisch medewerker die gesprekjes met de kinderen voert. 
Fruit wordt geschild voordat we aan tafel gaan.  
Er wordt een liedje gezongen “smakelijk eten”. 
Kinderen krijgen thee of water aangeboden. 
Kinderen mogen zelf kiezen welk stukje fruit ze willen eten.  
Het bord geschild fruit gaat net zo lang rond tot het leeg is. 

 
Buitenspelen 
 
In het lokaal worden de jassen aangetrokken.  
Via de gang gaan we naar buiten. 
Buiten worden de fietsjes en spelmaterialen door de pedagogisch medewerker uit de schuur gehaald. 
Kinderen wachten buiten de schuur tot ze iets krijgen aangeboden. 
Spelen met zand doen we zoveel mogelijk in het zandgedeelte van het plein. 
Als je zonder hulp op het speelhuis kan mag je er op. 
Als we klaar zijn met buitenspelen zetten we allemaal weer iets terug bij de schuur. 
Voordat we naar binnen gaan zingen we een liedje om ons even goed af te kloppen. 
 
Afronding van de dag 
 
We sluiten de dag af met een kring. In deze kring worden activiteiten aangeboden die horen bij het 
thema zoals: themaboekje voorlezen, taalspelletje of bewegingsactiviteit. 
We zingen “dag, dag allemaal” en wachten op de ouder(s).  
Tijdens het wachten staat er een boekenbak in het midden zodat ieder kind een boekje kan kiezen.  
Er wordt een overdracht aan de ouder(s) gedaan over wat we allemaal hebben meegemaakt deze 
ochtend. 

 
Boterham eten  
 
De kinderen van de ouders die gebruik maken van verlengde opvang blijven nog een boterham eten. 
Dit gebeurt volgens een zorgvuldig samengesteld menu met verantwoorde producten. Iedere dag 
hebben de kinderen keuze uit ander soort beleg. Na het eten drinken we melk, karnemelk of yoghurt.  
Na het eten en drinken krijgt iedereen een washand en poetsen we ons aan de hand van het 
schoonmaakliedje helemaal schoon. Daarna is er vaak nog even over om binnen of buiten te spelen 
totdat ook deze kinderen worden opgehaald. Er wordt een overdracht aan de ouder(s) gedaan over 
wat we allemaal hebben meegemaakt deze ochtend. 
 
Specifieke hygiëneregels of veiligheidsafspraken 
 
Na iedere verschoning van een kind op het schoonmaakkussen wordt deze gereinigd. 
Kinderen worden gestimuleerd hun hand voor de mond te doen bij hoesten. 
Handen wassen na het fruit eten gebeurd aan tafel met washandjes, snoetenpoetsers of aan de 
wasbak in de toiletruimte. 
Handen wassen na het buitenspelen/knutselen gebeurd aan de wasbak in de toiletruimte. 
Er zijn schoonmaakschema’s voor de ruimte en het spelmateriaal. Pedagogisch medewerkers vullen 
deze in wanneer schoonmaakactiviteiten hebben plaats gevonden. De wasbare spelmaterialen 
wassen we tijdens de schoolvakanties wanneer de peutergroep gesloten is (denk aan stoffen 
inrichting poppenhoek, verkleedkleren en knuffels). 
 
De basisgroep op Peutergroep de Ontdekkingsreizigers is ingedeeld op basis van wat staat 
beschreven in Wet Kinderopvang. Deze locatie kan maximaal 16 kinderen van 2 tot 4 jaar opvangen 
met begeleiding van één of twee pedagogisch medewerkers.   
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Activiteiten 
Op Peutergroep de Ontdekkingsreizigers worden verschillende activiteiten aangeboden. Er zijn 
dagelijkse activiteiten, vrije activiteiten en georganiseerde activiteiten. Dagelijkse activiteiten zijn de 
activiteiten die elke ochtend terugkomen, zoals het eet- en drinkmoment en de kring. Vrije activiteiten 
kiezen kinderen zelf, zij nemen initiatief tot spel en gaan zelfstandig aan de slag. Georganiseerde 
activiteiten worden georganiseerd door pedagogisch medewerkers of door externe deskundigen. 
Hierbij wordt gekeken naar wat het kind nodig heeft. Pedagogisch medewerkers zijn verantwoordelijk 
voor de ontwikkelingsstimulering bij het kind. Het ontwikkelingsgericht werken is gebaseerd op de 
theorie van Vygotsky. Dit betekent dat de pedagogisch medewerker het kind stimuleert en begeleidt 
om hem/ haar een stap verder te brengen in zijn/ haar ontwikkeling.     
 
Op de locatie wordt gewerkt met thema’s waar de activiteiten aanhangen. De thema’s en activiteiten 
komen tot stand door overleg met unit 1, unit 2, BSO, KDV en Peutergroep. Zo wordt door heel het 
Kindcentrum met hetzelfde thema gewerkt.  Met deze themaplanning gaan de pedagogisch 
medewerkers van Peutergroep en het KDV samen aan de slag.  Er wordt een weekplanning gemaakt 
per thema en deze weekplanning wordt daarna gesplitst in een planning per dag. Bij alle activiteiten is 
het belang om te benoemen/kijken welk ontwikkelingsgebied hierin wordt gestimuleerd.  
 
Daarnaast zijn er aandachtsgebieden die aangeboden moeten worden binnen deze planningen. Denk 
aan:  

 aandacht voor rekenen en rekenbegrippen 

 aandacht voor senso-motoriek 

 aandacht voor differentiatie 2 jarigen, 4 jarigen, aandacht voor effectieve en gerichte 
activiteiten taalontwikkeling 

 aandacht voor stimuleren van persoonlijke competenties en sociale vaardigheden  

 aandacht voor voorlezen in grote/kleine kring   

 aandacht voor groepsobservaties 
 
Het is belangrijk om al deze activiteiten goed te plannen. Tot slot is de evaluatie van ieder thema 
nodig om te kijken wat er bereikt is en de planning van het volgende thema hierin te laten doorlopen. 
 
De thema’s en activiteitenplanning en data voor ouderbijeenkomsten worden op de locatie zichtbaar 
gemaakt voor kinderen en ouders. De aankleding van het lokaal en de themahoek zijn hier ook 
middelen voor die ingezet worden. 
 
(de activiteitenplanning wordt gaande het jaar ingevuld. Iedere paar weken wordt er gekeken wat een 
geschikt thema is om de komende periode mee aan de slag te gaan. Wanneer het geplande thema 
duidelijk is zal deze ook in de themaplanning worden bijgevoegd) 
 
 
Themaplanning 2019 

week datum Bijzondere gebeurtenissen  Thema  

2 Jan 2019   Open week 

3 Jan 2019   Harry zoekt een huis 

4 Jan 2019  Harry zoekt een huis 

5 Jan 2019  29 jan. t/m 2 feb. Voorleesdagen Nationale 
voorleesdagen 

6 Feb 2019   Harry zoekt een huis 

7 Feb 2019   Harry zoekt een huis 

8 Feb 2019   Harry zoekt een huis 

9 Feb 2019 Voorjaarsvakantie   

10 Mrt 2019   Lente 
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11 Mrt 2019   Lente 

12 Mrt 2019   Lente 

13 Mrt 2019  Lente 

14 Apr 2019  Lente 

15 Apr 2019  Lente 

16 Apr 2019 Goede Vrijdag  Lente 

17 Apr 2019 meivakantie  - 

18 Mei 2019 meivakantie  - 

19 Mei 2019 Moederdag 12 mei Open week 

20 Mei 2019   Groenteboer 

21 Mei 2019  Groenteboer 

22 Mei 2019   Groenteboer 

23 Juni 2019  Groenteboer 

24 Juni 2019 Pinksteren 9 en 10 juni 
Vaderdag 16 juni 

Groenteboer 

25 Juni 2019  Groenteboer 

26 Juni 2019   Open week 

27 Juli 2019   Zomer 

28 Juli 2019  Zomer 

29 Juli 2019  Zomer 

30 Juli 2019 zomervakantie  

31 Aug 2019 zomervakantie   

32 Aug 2019 zomervakantie    

33 Aug 2019  zomervakantie   

34 Aug 2019 zomervakantie  

35 Aug 2019 zomervakantie  

36 Sept 2019  Open week  

37 Sept 2019  Verkeer 

38 Sept 2019  Verkeer 

39 Sept 2019  Verkeer 

40 Okt 2019 Kinderboekenweek (reis je mee) Verkeer 

41 Okt 2019  Verkeer 

42 Okt 2019 Herfstvakantie  

43 Okt 2019  Open week  
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Quadrant Kindercentra zorgt voor een rijke leer- en leefomgeving door een gevarieerd, uitdagend 
activiteitenaanbod aan te bieden waarbij elk kind de kans heeft op zijn eigen manier te ‘leren’ en te 
ontwikkelen. Hierbij staat meervoudige intelligentie, groenbeleving en kinderparticipatie centraal. 
 
Meervoudige intelligentie betekent dat er voor ieder kind iets aangeboden wordt wat zijn/haar 
ontwikkeling verder prikkelt. Op deze locatie komt dit tot uiting door goed de kinderen te observeren 
en te kijken op welke manier de kinderen, ieder voor zich, hun ontwikkeling doorlopen. We zorgen dat 
binnen ons activiteitenaanbod alle meervoudige intelligenties aangeboden worden. Op deze manier 
hopen we dat kinderen aangesproken worden op hun eigen talenten en geprikkeld worden om iets 
nieuws/anders te ontdekken. 
 
Quadrant Kindercentra vindt de zorg voor natuur, mens en milieu belangrijk. Groene kinderopvang is 
kinderopvang die zich in haar activiteiten laat leiden door de mogelijkheden van de natuur. Door te 
spelen, te beleven en te ontdekken in de natuur worden alle ontwikkelingsgebieden positief beïnvloed. 
Daarmee wordt het welbevinden en de bewustwording van kinderen vergroot. Op Peutergroep de 
Ontdekkingsreizigers vlechten we natuuractiviteiten in de themaplanningen. Daarnaast wordt er 
binnenkort buiten een stukje “volkstuinen” aangelegd die samen met de kinderen van het kindcentrum 
onderhouden worden. Kinderen weten zo waar de appelmoes van gemaakt wordt en kunnen onze 
zelfgekweekte tomaten plukken en proeven. Het jaarlijkse bezoekje van kinderboerderijdieren aan het 
kindcentrum levert ook hier een bijdrage aan. De peutergroep en het KDV sluiten bij deze activiteiten 
aan. 
 
Kinderparticipatie is het samen met de kinderen nemen van beslissingen. Kinderen worden actief 
betrokken bij de opvang, hun mening doet ertoe en er wordt naar ze geluisterd. Kinderparticipatie leidt 
ertoe dat kinderen initiatieven leren (durven) nemen wat bijdraagt aan een positief zelfbeeld. Op jonge 
leeftijd kunnen we door te observeren kijken waar kinderen behoefte aan hebben. Door dit te 
bespreken kunnen we ingaan op deze “vragen en behoeftes”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 Okt 2019  Feest 

45 Nov 2019  Feest 

46 Nov 2019  Feest 

47 Nov 2019  Feest 

48 Nov 2019  Feest 

49 Dec 2019 Sintviering Feest 

50 Dec 2019   

51 Dec 2019 Kerstviering  

52 Dec 2019 Kerstvakantie  

Toelichting   In de open week worden thema’s voorbereid 
voor de komende tijd.  
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Spelmateriaal 
Er wordt voldoende en afwisselend spelmateriaal aangeboden om de sociaal-emotionele ontwikkeling, 
cognitieve ontwikkeling en motorische ontwikkeling van het kind te stimuleren. Op Peutergroep de 
ontdekkingsreizigers is het volgende spelmateriaal aanwezig. 
 
Spelend bewegen (bewegen met het lichaam): 

 Cd (dansen) 

 Ballen/hoepels  

 Fietsen 
 
Sensopatisch spel (gebruik maken van zintuigen):  

 Geluidenspel 

 Klei 
 
Spelend hanteren (materiaal gebruiken waarvoor deze bedoeld is): 

 Puzzels 

 Knikkerbaan (grote bal) 

 Leesboeken  
 
Constructiespel (iets bouwen van materiaal): 

 Duplo 

 Auto’s 

 Peuter Knex 

 Smartmaxx  
 

Verbeeldend spel (doen als-of spel):  

 Huishoek 

 Boerderij 

 Dieren  

 Verkleedhoek 

 Treinbaan 
 
Sociaal/regelspel (spel met minimaal 2 mensen met regels):  

 trucky 

 Memorie  

 Domino 

 Ontwikkelingsmateriaal (veel verschillende houten spellen) 
 
Er is veel spelmateriaal wat gewisseld wordt per groep en thema.  
Er wordt ook uitgewisseld met kleuters en het KDV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


