
Versiedatum 11-07-2019 

Datum laatste wijziging  07-10-2021 

 

 
 
 
 

Pedagogisch werkplan 
2,5 - 4 jaar 

Peuters Willibrord 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Aangesloten bij 

 

  

 



Pedagogisch werkplan Willibrord   Pagina 2 van 8 

 

Inleiding 

 
Ons pedagogisch beleidsplan vormt het uitgangspunt voor de manier waarop wij dagelijks met de 
kinderen omgaan. Hierin laten we zien hoe wij werken met de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. 
Het uitgangspunt van ons pedagogisch beleidsplan zijn de doelen van Marianne Riksen Walraven.  
 
Naast het pedagogisch beleidsplan werkt elke locatie met een locatie specifiek pedagogisch werkplan. In 
dit werkplan zijn de bijzonderheden van de betreffende locatie beschreven. Elke locatie heeft namelijk 
een eigen identiteit en sfeer.  
 
Dit pedagogisch werkplan is bedoeld voor pedagogisch medewerkers en voor de ouders. 
Voor de leesbaarheid schrijven we “ouders” waar het gaat om één of meer ouders of verzorgers.  
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1. Welkom op de Willibrord 

Peuteropvang Willibrord is gevestigd in het gebouw van kindcentrum het Bos, bij de Willibrordschool in 

Heiloo. Het gebouw is volledig gerenoveerd en voldoet daarmee aan een prettige, veilige omgeving voor 

de kinderen. De peuteropvang werkt nauw samen met het onderwijs, de collega’s vormen samen één 

team. Opvang en onderwijs onder één dak, met ieder hun eigen expertise.  

Voor onze kinderen vinden we het belangrijk dat ze zich prettig en veilig voelen. De peuteropvang moet 

een plek zijn waar ze zich vanuit plezier kunnen en mogen ontwikkelen.   

U kunt onze locatie als volgt bereiken: 

BSO Willibrord 

Boekenstein 47 

1852WS Heiloo 

072-5320503 

 

2. Groepen en openingstijden  

Kinderen hebben een eigen stamgroep waar ze zoveel mogelijk dezelfde kinderen zien. Een stamgroep 

biedt emotionele veiligheid. Tijdens het kennismakingsgesprek horen de ouders welke pedagogisch 

medewerkers bij de groep horen en hoe vervanging bij ziekte en vervanging is geregeld. Er worden 

maximaal 8 peuters binnen de leeftijd van 2 à 2,5 tot 4 jaar opgevangen met één pedagogisch 

medewerker. De peuteropvang is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.30-12.00 uur, met 

ruimte voor verlengde opvang. In de schoolvakanties en op officiële feestdagen is de peuteropvang 

gesloten. Peuters zijn bij voorkeur 2 dagdelen welkom. Op deze manier kan de kwaliteit gecontinueerd 

worden. In overleg kan opvang voor 1 dag worden geboden. Met ouders bespreken we hierbij het 

waarborgen van de emotionele veiligheid en relatie met de pedagogisch medewerkers. 

Er zijn momenten dat de groep gecombineerd wordt met de BSO, bijvoorbeeld op een studiedag, of 

tijdens voorschoolse en verlengde opvang. We kiezen voor een gecombineerde groep (BSO en POV) 

omdat dit op sommige momenten meerwaarde heeft voor de kinderen. De kinderen samenvoegen 

heeft meerwaarde voor de kinderen op het sociale vlak, zo leren ze van elkaar en kunnen de BSO 

kinderen samen met de POV kinderen andere activiteiten ondernemen. Zo kan het BSO kind het POV 

kind helpen, iets wat de BSO kinderen vaak heel leuk vinden, en wordt het POV kind op een andere wijze 

uitgedaagd. Daarbij houden we uiteraard de behoeftes van de individuele kinderen scherp in de gaten. 

In keuze van activiteiten houden de medewerkers vanzelfsprekend rekening met de aanwezige 

leeftijden. Het werken in een gecombineerde groep zal in het werkoverleg met de medewerkers 

besproken worden, zodat we de kwaliteit van de opvang hoog houden. 

De ruimte biedt mogelijkheden voor opvang tot 16 kinderen. Wanneer de groep gecombineerd is, is het 

aantal afhankelijk van de leidster-kind ratio. De leidster-kind ratio is altijd leidend en moet altijd goed 

zijn. Hiervoor houden we de richtlijnen op 1ratio.nl aan. De groep zal echter niet de maximale 

groepsaantallen van 16 overschrijden. 
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De opvang gaat bij voldoende aanmeldingen van start. Wanneer er behoefte is, kan verlengde 

peuteropvang tot 14.30 uur geboden worden. Op dit moment gaan we peuteropvang bieden op 

maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Maandag en woensdag zal er ook verlengde opvang tot 

14.30 uur geboden worden. Op woensdag zal de opvang een gedeelte van de middag gecombineerd 

worden met de BSO. De groep kinderen is passend bij de peuterleeftijd. Op maandag zal de 

voorschoolse opvang gecombineerd worden met de peutergroep, op woensdag wordt de BSO 

gedeeltelijk gecombineerd met de POV.  

Elk kind krijgt een mentor aangewezen. Deze is eerste aanspreekpunt voor de ouders én voor de 

kinderen. In het ouderportaal staat welke mentoren zijn gekoppeld aan de kinderen. Ouders en 

kinderen worden hiervan op de hoogte gesteld tijdens het kennismakingsgesprek en kunnen dit terug 

vinden in het ouderportaal. 

Dagen bij de peuteropvang worden vormgegeven volgens een vast ritme. Deze wordt inzichtelijk 

gemaakt met pictogrammen in de ruimte. Structuur geeft kinderen houvast en zorgt voor een gevoel 

van veiligheid. Hierbij kunnen we denken aan de start van de dag, een kringmoment, een activiteit en 

vrij spelen, het samen eten en drinken en het afsluiten van de dag. De pedagogisch medewerkers zorgen 

voor activiteiten vanuit een thema. Zij observeren de kinderen op vastgestelde ontwikkelingslijnen. 

3. Pedagogisch medewerkers  

Wij informeren ouders en kinderen over welke pedagogisch medewerkers er op welke dagen en in 

welke groep werken. Dit doen we door middel van foto’s bij de toegangsdeur van de ruimte. Momenteel 

werken er 3 vaste medewerkers op alle ochtenden op de peuteropvang. Vervanging proberen we zoveel 

als mogelijk intern op te lossen met voor kinderen bekende gezichten. 

Onze pedagogisch medewerkers kunnen gecoacht worden door de pedagogisch coach die binnen onze 

organisatie aanwezig is. Zij heeft jaarlijks contact met de medewerkers en de leidinggevende en kan op 

vraag gericht komen. 

Bij kindcentrum Willibrord is er goede afstemming tussen opvang en onderwijs; een warme overdracht 

bij 4 jaar, afstemming over gezamenlijke activiteiten en thema’s en de pedagogische doorgaande lijn. 

Hiermee is er voor de kinderen een duidelijke doorgaande lijn en kunnen we samen de kinderen goed 

begeleiden in hun ontwikkeling. We gaan ervanuit dat deze informatie-uitwisseling aanvullend is op de 

informatie die ouders zelf met de school of opvang uitwisselen. Hiermee gaan we ervanuit dat het kind 

een goede start kan maken in het onderwijs. Indien er sprake is van zorg om de ontwikkeling van het 

kind zal altijd eerst in gesprek gegaan worden met de ouder. 

4. Ruimtes  

Binnen 
De peuteropvang bevindt zich in een centrale ruimte van basisschool St. Willibrord en is ingericht met 

een poppenhoek, een zandtafel, een atelier, een leeshoek, speelmaterialen, een bank met kringruimte 

en een grote tafel om activiteiten aan te doen. Incidenteel wordt ook gebruik gemaakt van digitale 

middelen om het peuteraanbod te versterken. 

Peuters kunnen, onder direct toezicht van de pedagogisch medewerker, gebruik maken van de 

speelhoek in de hal. In de hal zijn speelhoeken ingericht die passen bij het thema van de kleuters. Te 

denken valt aan een restaurant (bij thema voeding), een kasteel (bij thema ridders, prinsen en 
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prinsessen), een schildershoek (thema kunst), een boerderij (thema de koe) en vanzelfsprekend de 

hoeken rondom Sint en Kerst.   

De toiletten voor de peuters zijn naast de ruimte. Deze zijn voorzien van opstapjes zodat kinderen hier 

gebruik van kunnen maken. In het invalidentoilet is een commode waar mogelijk verschoond kan 

worden. Door middel van een toiletverkleiner kan ook dat toilet eventueel gebruikt worden, onder 

direct toezicht van de pedagogisch medewerkster.  

In de middag wordt de ruimte gebruikt door de 4-7 jaar groep van de BSO.  

Als vanzelfsprekend wordt er niet gerookt op onze locatie. Dit geldt ook voor de buitenruimte. 

 

Vanaf 25 oktober 2021: 

Er wordt gebruik gemaakt van de speelzaal, bijv. als er behoefte is aan meer bewegingsruimte als het 

buiten regent of het past in het thema. In de speelzaal bieden we activiteiten aan die een aanspraak 

doen op allerlei ontwikkeling gebieden zoals hun motorische ontwikkeling (springen, dansen, rennen, 

met ballen gooien, etc.) en de sociale ontwikkeling: omgaan met regels en rekening houden met elkaar, 

bijv. wachten op je beurt, achter aansluiten, elkaar helpen. De taal- en reken ontwikkeling stimuleren 

we door kinderen fysiek te laten ervaren wat begrippen inhouden zoals ver weg- dichtbij, hoog- laag, 

onder- boven, voor in de rij- achter in de rij, vangen- gooien, etc.  

Zeker wanneer het weer niet toe laat om buiten te spelen, vinden wij het belangrijk om de kinderen de 

mogelijkheid te bieden in de speelzaal hun energie kwijt te raken door spel en beweging. 

Het spel in de speelzaal vindt ten alle tijden onder begeleiding van een pedagogisch medewerker plaats. 

De kinderen gebruiken de voor de peuters bestemde materialen. Speeltoestellen worden niet gebruikt.  

Voor het buiten spelen, spelen in de speelzaal of een gezamenlijke activiteit met de kleuters verlaten wij 

onze stamgroep. Als we naar een ander ruimte in het pand gaan doen we dit altijd onder begeleiding 

van de pedagogisch medewerker. We leggen de kinderen uit wat we gaan doen en hoe we daar naar toe 

gaan, eventueel gebruiken we de samen op stap lijn om de kinderen houvast te bieden en bij elkaar te 

houden.  

Buiten 
Kinderen maken op afgesproken tijden gebruik van het onderbouw schoolplein. Dit plein is ingericht 

voor de jongsten en is geheel afgeschermd met een hek. Op de schoolpleinen staan diverse klim- en 

speeltoestellen, schommels en er is een zandbak afgedekt met een net. Wanneer de peuters buiten zijn, 

dragen zij een hesje waardoor kinderen goed zichtbaar zijn. De pedagogisch medewerker houdt toezicht 

op het buitenspelen, door tussen en bij de kinderen aanwezig te zijn. De kinderen spelen alleen op het 

nabije speelgedeelte. De peuters spelen niet zelfstandig op de speeltoestellen. Zij maken wel gebruik 

van de zandbak. 

Regelmatig spelen de peuters samen met kleuters op het plein in het kader van kindcentrumactiviteit. 

Zo leren de peuters door naar elkaar kijken en samenwerken met de ‘grote’ kleuters en kleuters leren 

door te zorgen voor en helpen van de peuters. 
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Incidenteel gaan de peuters op een uitstapje binnen de onderwijskant van het kindcentrum. Hier maken 

ze dan gebruik van de aula of één van de kleuterklassen. Voor dit uitstapje verlaten zij dan ook hun 

stamgroep. Bij de kleuterklas kunnen ze alvast een beetje wennen aan school. Tevens wennen ze vast 

aan het door de school lopen en is de speelzaal bekend terrein als ze doorstromen naar de basisschool. 

Bij activiteiten denken we bijvoorbeeld aan een voorleesverhaal, een thema opening of sluiting, of 

vooraf afgesproken spelletjesmomenten. 

De hal is regelmatig ingericht passend bij het thema dat de kleuterklassen uitvoeren. Wanneer dit 

aansluit bij de peuters, gaan ook de peuters daar spelen, onder begeleiding van de pedagogisch 

medewerker. Te denken valt aan een dierenwinkel bij het thema dieren, een restaurant bij het thema 

voeding, een kasteel bij het thema ridders en prinsessen. 

Als we met de kinderen naar een andere ruimte gaan, worden ze altijd begeleid door de pedagogisch 

medewerkers. 

Naast de school is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. 

De pedagogisch medewerkers kunnen ook met de kinderen een uitstapje maken in de nabijheid van het 

kindcentrum. Het gaat dan bijvoorbeeld om een wandeling om de school, of in de buurt. De kinderen 

worden dan begeleid met het evacuatiekoord. De kinderen gaan niet met de auto ergens heen, tenzij dit 

vooraf goed met ouders is gecommuniceerd en de ouder hier schriftelijk toestemming voor heeft 

gegeven. 

Afspraken bij het verlaten van de ruimte: 

Wanneer we de ruimte verlaten, staat de pedagogisch medewerker bij de deur. De kinderen staan bij de 

medewerker. Samen verlaten ze de ruimte om de jassen en hesjes aan te doen wanneer dit nodig is. Bij 

de volgende deur blijft de medewerker met de kinderen wachten, tot ze weer compleet zijn. Samen 

lopen ze naar buiten. 

Wanneer de peuters en de medewerker naar een andere ruimte gaan, zoals bijvoorbeeld de aula, neemt 

de medewerker ze mee. Bij iedere deur wordt gewacht. Wanneer de ruimte niet te zien is vanuit de 

groepsruimte, en voor peuters onbekend terrein is, wordt het evacuatiekoord gebruikt. Wanneer de 

ruimte wel te zien is vanuit de groepsruimte en bekend terrein is, neemt de medewerker de kinderen 

aan de hand mee. 

Wanneer een pedagogisch medewerker de groepsruimte even verlaat, voldoen we op dat moment 

tijdelijk niet aan de BKR. De pedagogisch medewerker doet dit in situaties wanneer dit niet anders te 

organiseren is, bijvoorbeeld om een kind te helpen of iets te pakken dat direct nodig is.  

 

Ophalen en wegbrengen: 

Ouders brengen de kinderen in de ochtend naar binnen, naar de groepsruimte. Aan het einde van de 

opvangtijd halen de ouders de kinderen binnen weer op. Zo is er ook direct contact mogelijk tussen de 

ouders en de pedagogisch medewerker en ziet de ouder ook waar de kinderen spelen.  
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5. Veiligheid en gezondheid 

Veiligheid en gezondheid staan bij ons voorop. In ons beleid én werkinstructies veiligheid en gezondheid 

hebben we onder andere vastgelegd welke maatregelen onze pedagogisch medewerkers moeten 

nemen om veiligheids- en gezondheidsrisico’s te voorkomen. Zo staat er precies in welke 

hygiënemaatregelen ze dagelijks moeten nemen en bijvoorbeeld welke voorzorgsmaatregelen gelden 

als ze een uitstapje willen maken met de kinderen. Daarnaast maken we gebruik van de quickscan om 

de risico’s per locatie in beeld te brengen en welke maatregelen wij hebben genomen om de risico’s zo 

klein mogelijk te maken.  

Uit de RIE kwam het advies om de volgende punten aan te pakken: 

• Dichte prullenbak 

• Kasten vastzetten aan de muur 

• Geen versiering boven de speelhoek 

• Kapstok in hal afschermen 

• Fingersafe in hal plaatsen 

• Krukjes bij de toiletten 

• Ruimte opruimen (snoeren, scharen, stoelen) 

Deze punten zijn inmiddels gerealiseerd.  

De volgende aanvullende afspraken hebben wij op deze specifieke locatie gemaakt om de risico’s te 
beperken: 

• Kleine materialen van de BSO zetten wij tijdens POV-tijd op een andere plek, of dekken we af. 

• Opgestapelde stoelen bewaren wij niet in de POV-ruimte. 

• Buiten maken wij geen gebruik van het klimrek met de glijbaan en de schommels. 

• De opvangruimte heeft 2 in- en uitgangen. De kinderen weten welke in- en uitgang zij mogen 
gebruiken. 

• Ons onderbouwplein is omringd door een hek. Er zijn 2 plekken waar ouders het plein opkomen 
en verlaten. De kinderen weten dat zij niet van het plein af mogen. Het hek wordt steeds 
dichtgedaan.  

Daarnaast hebben we afspraken gemaakt over het gebruik van de ruimte. De medewerker die de dienst 
start, controleert of de ruimte passend is ingericht voor de doelgroep. Dus bij start van de peuter-tijd, 
controleert de eerste medewerker of de ruimte passend is ingericht. (dus klein materiaal zoals kleine 
lego wegzetten of afdekken, scharen en klein knutselmateriaal opbergen). Bij de start van de BSO tijd, 
controleert de eerste medewerker wederom de ruimte. (Dus peutermateriaal wegzetten en klein 
materiaal weer klaarzetten.) 
 
De medewerkers van de POV hebben een geldig EHBO diploma. Bij calamiteiten vallen zij terug op het 
BHV-plan van onderwijs en opvang samen. Er zijn dus BHV-ers in het pand aanwezig. Een overzicht 
hiervan hangt op de groep. 
 

6. Vier ogen principe  

Binnen Kindcentrum Willibrord wordt het vier-ogenprincipe vormgegeven door zoveel mogelijk 

transparant te maken (ramen tussen groepsruimtes, glas in deuren etc.), zodat er altijd zicht is op 

kinderen en collega’s. Medewerkers lopen regelmatig bij elkaar binnen, ook de leidinggevende van het 
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kindcentrum komt regelmatig op de groep kijken. Omdat de peuteropvang tijdens onderwijstijden 

wordt gerealiseerd, zijn de medewerkers niet alleen in het gebouw met de kinderen. 

 

7. Afwezigheid melden  

Komt het kind een dag niet of gaat u met vakantie, geef dit dan zo snel mogelijk door, bij voorkeur voor 

8.00 uur. Bij de peuteropvang worden geen service uren opgebouwd.  

 


