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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.  
 
 
Corinne van Leeuwen 
Directeur Kindcentrum de Brug 
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1. Welkom op peuteropvang Het Bruggetje 

 

POV Het Bruggetje bevindt zich in Kindcentrum De Brug. In dit kindcentrum bevindt zich opvang en 

onderwijs voor kinderen van 2 tot 13 jaar in de vorm van peuteropvang, basisonderwijs en naschoolse 

opvang. 

De Brug is een kindcentrum waar we samen leren en ontwikkelen. De Brug bouwt aan de toekomst van 

kinderen. Pijlers voor ons onderwijs en de opvang zijn veiligheid en pedagogisch klimaat, leren en 

ontwikkelen, samenwerken en professionaliteit. Creativiteit en techniek. Werken vanuit hoofd, hart en 

handen. Er is ruimte voor de mogelijkheden en talenten van ieder kind. Eigenaarschap en 

verantwoordelijk nemen en krijgen. Kinderen, beroepskrachten en ouders zijn in verbinding met elkaar 

en geven samen vorm aan kwalitatief sterke opvang en onderwijs. 

Onze nieuwe missie en visie bestaat uit vier kernwaarden waar wij bij elke beslissing die wij nemen en 

bij alles wat we doen naar terugpakken. 

Waarom doen we wat we doen en doen we de goede dingen nog steeds goed? 

De vier kernwaarden zijn: 

 Verbondenheid | Eigenaarschap | Talent | Creativiteit 

De POV is gelegen in een mooi pand in Akersloot, midden in een rustige woonwijk. Er is een ruim 

speelplein, dat zeer geschikt is voor sport- en spelactiviteiten. Rondom het kindcentrum is veel ruimte 

voor (gratis) parkeren. 

 

Contact 

Kindcentrum De Brug 

Buurtweg 20 

1921 CK Akersloot 

Tel. 0251-313761 
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2. Groepen en openingstijden  

 

Kinderen hebben een eigen stam/basisgroep 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. 

POV Het Bruggetje biedt 5 ochtenden peuteropvang. De minimale afname is 2 ochtenden.  De groep 

bestaat uit maximaal 16 kinderen. Per 8 kinderen is een pedagogisch medewerker aanwezig. Omdat de 

locatie een zogenaamde VE-locatie is, zijn de pedagogisch medewerkers allen VE gecertificeerd. VE-

geïndiceerde kinderen komen in totaal 16.00 uur verdeeld over 4 ochtenden (maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag) naar de POV. 

POV Het Bruggetje is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, van 8.30 tot 12.30 uur. Op 

woensdag van 8.30-12.00 uur, met uitzondering van officiële feestdagen en schoolvakanties. Op 

studiedagen van school is de peuteropvang gewoon geopend. 

 

3. Samenvoegen van groepen 

 

Op de POV is er maar één groep per dag open. Daarom is er dus geen sprake van samenvoegen.  

  

4. Pedagogisch medewerkers  

 

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

groep werken. Dit doen we door middel van foto’s of het informatiebord in de hal. 

 

5. Ruimtes  

 

Peuteropvang Het Bruggetje is gevestigd in Akersloot aan Buurtweg 20 in Akersloot. De peuteropvang 

heeft een eigen ruimte in Kindcentrum de Brug in Akersloot. Het gebouw bestaat uit de school en 1 

lokaal voor peuteropvang in de ochtend en VSO/BSO in de middag.  

 

 

 



Pedagogisch werkplan POV Het Bruggetje  Pagina 6 van 9 

 

 

 

 

Het gebouw waarin POV Het Bruggetje is gevestigd bestaat uit meerdere afdelingen die van elkaar 

gescheiden zijn door afgesloten deuren. De basisruimte is voor de POV steeds dezelfde ruimte. Ook is er, 

als je de gang oversteekt, een grote multifunctionele ruimte waar we wel eens heen gaan voor 

bijvoorbeeld de musical van groep 8, Sintviering en andere festiviteiten. In de POV-ruimte bevinden zich 

een toiletruimte met een commode en een wastafel. In de POV-ruimte is ook een keukenblok geplaatst.  

In de middaguren wordt de ruimte gebruikt door VSO/BSO De Brug van Blosse opvang.  

Het maximumaantal kinderen dat tegelijkertijd mag worden opgevangen bij peuteropvang Het 

Bruggetje volgens het LRKP is 16 kinderen. 

De ruimte is 69,9 m2. Dit is ruim voldoende voor 16 peuters.  

 

Buiten  

Kinderen maken gebruik van het volledig betegelde en met hekken afgeschermde peuterplein. Er is een 

opslag voor het losse speelmateriaal. Er bevindt zich op het plein een zandbak en er is een parcours 

geschilderd voor kinderen om hun fantasiespel te ontwikkelen. 

De pedagogisch medewerker houdt toezicht op het buitenspelen, door steeds aanwezig te zijn en 

regelmatig een rondje te lopen en mee te spelen. 

Incidenteel gaan de peuters op uitstapje binnen de onderwijskant van het kindcentrum. Hier maken ze 

dan gebruik van de gymzaal of bv met een kerstviering van de multifunctionele ruimte. Tevens wennen 

ze vast aan het door de school lopen en is het gymlokaal bekend terrein als ze door stromen naar de 

basisschool. 

Vanuit POV Het Bruggetje gaan de peuters kennismaken op de basisschool, als ze bijna 4 jaar worden. 

Door deze kennismaking maken de peuters alvast kennis met de leerkrachten en hun toekomstige 

klasgenootjes. Tijdens dit bezoek kunnen we vroegtijdig signaleren en na een warme overdracht 

inzetten op een ononderbroken ontwikkelingslijn. Op POV Het Bruggetje kunnen er n.a.v. de observaties 

in de kleuterklas nog extra punten gestimuleerd worden. Tevens gaan de leerkracht en pedagogisch 

medewerker op deze manier professioneel met elkaar in gesprek, wat in het belang van het kind is. 

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

medewerkers. We gaan 1 keer per jaar naar de bibliotheek die binnen het pand bereikbaar is. 
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Als vanzelfsprekend wordt er niet gerookt op onze locatie. Dit geldt ook voor de buitenruimte. 

 

6. 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. Hygiënemaatregelen worden dagelijks genomen. 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.  

Locatie specifieke risico’s: 
 

• Het hekje tussen de POV en de school is altijd gesloten als de peuters in het lokaal zijn 

• Materialen van de BSO zijn veilig en hoog opgeborgen 

• Het buitenhek is altijd gesloten tijdens openingstijden 

• Als de kinderen zich klaarmaken om buiten te spelen of naar huis te gaan, blijven zij in het in het 
lokaal, de kapstok met de jassen en tassen wordt vanuit de gang in het lokaal gebracht door de 
pedagogisch medewerkers 
 

 

7. Vierogenprincipe  

 

Het vierogenprincipe houdt in dat er altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren; de 

beroepskracht of beroepskracht in opleiding kan de werkzaamheden uitsluitend verrichten terwijl hij of 

zij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

Binnen POV Het Bruggetje wordt het vierogenprincipe vormgegeven door zoveel mogelijk transparant te 

maken (hekje in deuropening, raam in de toiletdeur etc.)   

De KC-directeur komt regelmatig de groepen binnenlopen.  

Onze opvang maakt onderdeel uit van het Kindcentrum. Dit maakt dat medewerkers bijna nooit alleen 

zijn in het pand en dat er regelmatig iemand van onderwijs langs loopt. Ook zijn er te allen tijde 2 of 

meer pedagogisch medewerkers aanwezig. 
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Afwezigheid melden  

Als een kind een dag niet komt of met vakantie gaat, geven de ouders dit zo snel mogelijk door via 

Konnect of telefonisch, of tijdens de overdracht. 

 

8. Voorschoolse educatie 

 

POV Het Bruggetje biedt VE aan kinderen die daarvoor geïndiceerd zijn. Kinderen met een VE indicatie 

worden door het consultatiebureau of de logopediste doorverwezen. Deze kinderen gaan viermaal per 

week een dagdeel naar de peuteropvang.  

We bieden activiteiten aan rondom thema’s uit de methode Uk & Puk. Dit is een methode waarbij we 

volgens een vaste structuur activiteiten binnen een thema aanbieden. Alle cognitieve en sociaal-

emotionele ontwikkelingsgebieden worden aangesproken, taalontwikkeling en gecijferdheid d.m.v. 

rekenprikkels en sociaal-emotionele ontwikkeling worden gestimuleerd.   

Er wordt een verteltafel gemaakt en het thema komt in de verschillende speelhoeken terug. Activiteiten 

in de kring en in de groep worden gebaseerd op het thema. Als er een situatie voordoet die ook om 

aandacht vraagt bouwen we dit in binnen het thema zodat de opdrachten en activiteiten blijven vallen 

binnen de zone van de naaste ontwikkeling en betekenisvol zijn voor de peuters.   

We zorgen ervoor dat de kinderen zich veilig voelen en veel plezier hebben. Hierdoor zullen ze 

uitgedaagd worden mee te doen en op ontdekking te gaan waardoor ze in hun ontwikkeling kunnen 

groeien. We vinden de band tussen kind en pedagogisch medewerker belangrijk en zullen daarin 

investeren. 

Voor het volgen van de ontwikkeling van kinderen werken we met Peuterplein. Hierin staat per stap 

aangegeven wanneer wie wat doet, en welke formulieren hiervoor gebruikt worden en op welke wijze 

de mentor de informatie met de ouders bespreekt. Daarnaast wordt Kijk geïntroduceerd als nieuwe 

observatiemethode.  

Deze observatiemethode is voor onze pedagogisch medewerkers een aanvullende werkwijze om nog 

meer inzicht te krijgen in de ervaringen van de kinderen waarmee zij dagelijks omgaan en de wijze 

waarop zij ze zo goed mogelijk kunnen begeleiden 

 

10.Dagindeling: 

8.30 uur Binnenkomen jassen/tassen ophangen 
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8.30-9.00 uur In de kring/ dagritmekaarten/dagen van de week 

9.00-9.30 uur Spelen in de hoeken en aan de tafel/knutselen/buiten spelen 

9.30- 9.45 uur Plassen/luiers 

9.45 -10.15 uur Water drinken/fruit eten 

10.15-11.15 uur Vrij spelen/VVE activiteiten 

11.15 -11.30 uur Opruimen/plassen/luiers 

11.30-12.00 uur Brood eten en drinken 

12.00 uur-12.15 uur Opruimen en jassen aan/buiten spelen 

12.30 uur Kinderen worden opgehaald 

 

 

 

 

 

  


