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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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Welkom op de Familieschool 

Op kindcentrum Familieschool kunnen kinderen van 2 t/m 13 jaar terecht voor opvang en onderwijs. In 

onze gezamenlijke visie is een kindcentrum een meerwaarde voor het kind, de ouders en de 

samenleving. In een kindcentrum kan namelijk meer aandacht gegeven worden aan de gehele 

ontwikkeling van het kind. Onderwijs en opvang vullen elkaar aan en ondersteunen elkaar.  

Zoals u al aan de naam van onze school kunt zien, vinden wij het belangrijk elk kind het gevoel te geven 

dat het erbij hoort. Voorop staat het werken aan een positief zelfbeeld bij de kinderen. Leren om goed 

met jezelf en de ander om te gaan staat de hele dag centraal. We proberen elk kind positief te 

benaderen. We leggen de nadruk op wat wel lukt. Voor wat (nog) niet lukt, zoeken we activiteiten of 

een manier waarmee we het kind het beste kunnen helpen. Daarnaast willen we een gevoel van 

veiligheid bieden.  

Contactgegevens 

Opvang de Buren 072-5714721  familieschool.opvang@blosse.nl  

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 welke groep horen en hoe vervanging bij ziekte en vervanging is geregeld. 

Onze kinderopvang bestaat uit de volgende groepen: 

• Peutergroep de Buurtjes voor kinderen van 2-4 jaar en VE aanbod voor kinderen vanaf 2,5 jaar.  

Deze is 40 weken per jaar geopend (alleen schoolweken) De openingstijden zijn op maandag, 

dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Op deze groep vangen wij maximaal 16 

kinderen op een dag op. 

• Twee buitenschoolse opvang groepen (de onderburen en de bovenburen) voor kinderen van 4-13 

jaar. Geopend van maandag t/m vrijdag van 14:00 tot 18:00 in de vakanties en studiedagen geopend 

vanaf 7:30 – 18:00.  (7 uur op aanvraag). 

Bij de onderburen mogen wij maximaal 20 kinderen op de groep en bij de bovenburen maximaal 24 

kinderen. Op woensdag voegen deze 2 BSO groepen samen, wij houden dan het maximale aantal 

van 20 kinderen aan.  

• Voorschoolse opvang groep (vroege buren) voor kinderen van 4-13 jaar. Deze is geopend op 

maandag t/m vrijdag vanaf 7:30 uur (7:00 uur op aanvraag). Wij houden dan het maximale aantal 

van 20 kinderen aan.  

 

Op de officiële feestdagen is onze locatie gesloten. 
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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 een foto’s bij de toegangsdeur en bij grote 

wijzigingen via de nieuwsbrief.  

Ruimtes  

De peuter groep heeft een eigen ingang maar is in de school gehuisvest en zit tegenover een 
onderbouwklas. Hierdoor is er veel contact tussen de peuters en de kleuters en de leerkrachten. 
De peuter(speelzaal) ruimte is een knusse, sfeervolle ruimte, ingericht met nieuw modern meubilair, 
uitdagend en leerzame materialen, en diverse speelhoeken.                                                                                                                                       
Bij het inrichten van de groepen houden we rekening met de leeftijd van de kinderen en het 

ontwikkelingsniveau. Zo proberen we een warme gezellige uitstraling te creëren en hierbij houden we er 

ook rekening mee dat de ruimte rust uitstraalt en er balans is tussen niet te veel prikkels en uitdagen tot 

spelen.  Op iedere groep zijn meerdere speelhoeken gecreëerd waardoor kinderen worden uitgedaagd 

tot spel. Daarnaast leven we nauwkeurig alle voorschriften rondom veiligheid en gezondheid na zoals de 

Wet Kinderopvang en de brandweer ons voorschrijven.  

We vinden het belangrijk dat de ruimte veilig is en tegelijk ook uitdagingen biedt. We hebben de ruimte 

zo ingericht dat kinderen veel dingen zelf kunnen, het speelgoed staat in kies kasten of is zichtbaar zodat 

ze er om kunnen vragen.   

De nieuwsgierigheid prikkelen we door speelgoed te hebben wat niet voor het pakken ligt maar af en 

toe op tafel komt. Als blijkt dat een bijna 4 jarige meer uitdaging nodig heeft hebben we de mogelijkheid 

om speelgoed bij school of de BSO te lenen.  

We hebben een goede samenwerking met de leerkrachten van school. We zorgen voor een mooie 

wisselwerking tussen de peuters en de oudere leerlingen uit de klassen. Zo kunnen de kinderen uit 

groep 8 komen voorlezen, kijken we wel eens met de hele groep naar een optreden in school en spelen, 

zingen en leren we met de kleuters.  

De kinderen kunnen zelfstandig de groepsruimte verlaten om naar de gang of het toilet te gaan als de 

deur open staat. We leren de kinderen hiermee om te gaan. 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. 

Er wordt buiten gespeeld op het plein achter de school. Het plein is voorzien van hekken waardoor er 

veilig gespeeld kan worden. De kinderen lopen hier samen met pedagogisch medewerksters naar toe 

begeleid door het samen opstap lijn.  
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Speelhal 

Er wordt ook gebruik gemaakt van de speelhal, bv als er behoefte is aan meer bewegingsruimte als het 

buiten regent of het past in het thema (of om de dag af te sluiten, zie haalmoment). 

Hier bieden we activiteiten aan die een aanspraak doen op allerlei ontwikkeling gebieden zoals hun 

motorische ontwikkeling (springen, klimmen, dansen, rennen, met ballen gooien, etc.).  

Maar ook op de sociale ontwikkeling van kinderen zoals: omgaan met regels en rekening houden met 

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

we door dat kinderen fysiek ervaren wat begrippen in houden als ver weg- dichtbij, hoog- laag, onder- 

boven, voor in de rij- achter in de rij, vangen- gooien, etc. Zeker als er niet naar buiten gegaan kan 

worden vinden wij het belangrijk om de kinderen de mogelijkheid te bieden in de speelhal hun energie 

kwijt te raken in anders spel dan op de groep mogelijk is. 

 

Externe samenwerking partners 

- Wij hebben een mooie samenwerking met de bibliotheek. 1 keer in de zoveel tijd komt er een 

vaste voorlees consulente van boekstart met de kinderen een boekje lezen. BoekStart is een 

programma dat het lezen met jonge kinderen van 0-4 jaar en hun ouders via de Bibliotheken en 

hun partners bevordert én hen wil laten genieten van boeken. BoekStart gaat uit van de 

gedachte dat kinderen die al op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken een voorsprong 

(op school) ontwikkelen, waar ze hun hele leven voordeel van hebben. Samen een boekje kijken 

– plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren, verhaaltjes vertellen en ernaar luisteren – 

versterkt bovendien de band tussen ouder en kind en pedagogisch medewerkster en kind. 

- Met GGD Hollands Noorden werken wij samen op het gebied van preventie. Bij de GGD hebben 

wij een wijkverpleegkundige die ons kan verzien in extra ondersteuning bij alles wat er in de 

groep speelt. Ook kunnen wij ouders naar de GGD doorverwijzen bij alle vragen die zij maar 

hebben wat betreft het opvoeden van kinderen.  

- Veilig thuis is de instantie bij wie wij contact leggen als we de stappen van de meldcode hebben 

doorlopen. 

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.  

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

- De vide is geen speelplek voor de peuters, de trap is dicht gezet doormiddel van een houten 
schot. 
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Als vanzelfsprekend wordt er niet gerookt op onze locatie. Dit geldt ook voor de buitenruimte. 

 

Vier ogen principe  

Binnen de Familieschool wordt het vier ogenprincipe vorm gegeven door zoveel mogelijk transparant te 

maken (ramen tussen groepsruimtes, glas in deuren etc.), zodat er altijd zicht is op kinderen en collega’s. 

Ook de aanwezigheid en inzet van stagiaires wordt gebruikt om het vierogen principe te waarborgen.  

Medewerkers lopen regelmatig bij elkaar binnen en ook de manager komt regelmatig de groepen 

binnenlopen.  

Onze opvang maakt onderdeel uit van de Familieschool. Dit maakt dat medewerkers bijna nooit alleen 

zijn in het pand. Indien dit wel gebeurd is de achterwachtregeling van toepassing. Onze achterwacht is 

locatie de Vaart zij zijn geopend van 7:00 tot 18:00.  
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Voorschoolse educatie 

Peuteropvang de Buren is een VE-locatie. VE staat voor schoolse educatie. Dit houdt in dat kinderen die 

in aanmerking komen voor 4 dagdelen peuteropvang extra aandacht krijgen in o.a. motorische 

activiteiten, rekenprikkels en activiteiten op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en 

taalontwikkeling en een goede start in het basisonderwijs kunnen maken. Er wordt gewerkt aan de hand 

van thema's. We stimuleren ouders thuis ook aandacht te besteden aan de thema’s van de 

peuteropvang. Ouders worden middels nieuwsbrieven over het thema geïnformeerd. Hier staan 

voorbeelden en ideeën in zodat ouders thuis ook over deze onderwerpen kunt praten, lezen en uw kind 

helpen in zijn ontwikkeling. Daarnaast wordt u mondeling op de hoogte gebracht van waar uw kind op 

de opvang mee bezig is.  

Voor de kinderen vanaf 2 jaar wordt gewerkt met de observatiemethode KIJK! Dit is een 

observatiemethode voor kinderen van 2 tot 7 jaar om gericht naar de totale ontwikkeling van een kind 

te kijken. De pedagogisch medewerker vult dit digitale formulier in naar aanleiding van observaties 

tijdens de ochtenden. In de observatie documenten wordt beschreven hoe een kind zich ontwikkelt. Aan 

de orde komen o.a.: voelt het kind zich prettig in de groep, hoe gaat het met zijn motorische, taal en 

sociale ontwikkeling. Deze observatie wordt 2 of 3 maal ingevuld: 1 keer 2 jaar en 9 maanden, 1 keer bij 

3 jaar en 4 mnd en tegen de 4e verjaardag. Na elke observatie zal er met u een 10 minuten gesprekje 

plaatsvinden. De observatie van uw kind wordt, na toestemming van de ouders, overgedragen aan de 

school. Een kopie van de observatie is voor de ouders en de ander wordt in het archief bewaard. Indien 

er sprake is van zorg om de ontwikkeling of het gedrag van kinderen gaan we in gesprek met ouders. We 

brengen de ontwikkeling in kaart en bespreken samen eventuele vervolgstappen. 

 

- Waar mogelijk wordt er aansluiting gezocht bij het de kleuters in het zingen van dezelfde liedjes 

of het lezen van hetzelfde boek. Kleuters uitnodigen om een dansje te bekijken of de peuters 

laten kijken bij een voorstelling van de kleuters. Met de onderbouw leerkrachten vindt overleg 

plaats en wordt er een warme overdracht gedaan. Waar nodig en in overleg met ouders kan de 

interne begeleider van onderwijs ook ingezet worden.  

- De peuteropvang heeft een samenwerkingsverband met de bibliotheek, Boekstart. Er is 

regelmatig contact tussen bibliotheek en voorleesconsulent. Kinderen kunnen boeken bij ons 

lenen om thuis te lezen met hun ouders.  

- Beide PM -ers zijn in het bezit van het VVE diploma van Uk en Puk. Ze volgen de vervolgdagen 

van Uk en Puk. Ze hebben beide de workshops interactief voorlezen gevolgd. 1 PM heeft de 

opleiding tot voorleesconsulent gevolgd. Ze hebben beide een voorlichtingsavond over TOS 

gevolgd. 

- Op De Familieschool vervult Agatha van der Schaaf (30 uur) de rol van beleidsmedewerker 

VE.  Dit zal een dynamisch proces zijn.   

 


