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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 Lourdes 
 

Kindcentrum Lourdes 
Jisperweg 52 
1464NG Westbeemster 
0299-681256 
Website: www.kindcentrumlourdes.nl 
E-mail: directie.lourdes@blosse.nl 
BRIN nummer: 04TM 
 
Directie 
Anne-roos Mulder-Dijkstra  
Werkdagen: Fulltime (dinsdag en vrijdag op locatie aanwezig) 
Email: directie.lourdes@blosse.nl 
Telefoonnummer: 0299-681256 
 
Administratie 
Ellen Wijker-Verdonschot  
Werkdag: Vrijdagochtend 
Email: administratie.lourdes@blosse.nl 
 
Intern Begeleider 
Louise van der Hoeven-Verruijt 
Werkdagen: dinsdag en donderdag 
Email: louise.verruijt@blosse.nl 
Telefoonnummer: 0299-685612 
 
Blosse onderwijs 
W.M. Dudokweg 47 
1703 DA Heerhugowaard 
Het postadres is:  
Postbus 279 
1700 AG Heerhugowaard 
 
T 072 56 60 200 
F 072 56 60 209 
Website: www.blosse.nl 
 

 
 
Parkeergelegenheid: U kunt 
parkeren bij het kindcentrum of op 
het kerkplein (bij Brasserie de 
Kerckhaen).   
  

 
  

mailto:louise.verruijt@blosse.nl
http://www.blosse.nl/
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Situering van het kindcentrum  
Ons kindcentrum ligt verscholen achter het voormalig klooster in de gemeente Westbeemster.  
Binnen het kindcentrum hebben wij naast 5 klaslokalen, een bibliotheek, een gymzaal en twee 
leerpleinen waar wij ons onderwijs in vormgeven. Er is genoeg ruimte om buiten te spelen en leren. Zo 
hebben wij een schooltuin, schoolplein en een sport-speelveld waar wij gebruik van mogen maken. Deze 
groene en veilige leeromgeving biedt onze leerlingen de optimale gelegenheid om zich in alle rust te 
ontwikkelen. 
 

Peuterspeelzaal de Boomhut 
Bij peuterspeelzaal de Boomhut op kindcentrum Lourdes word je als kind uitgedaagd om nieuwe dingen 

te ontdekken en beleven. Spelactiviteiten waarbij plezier in het spelen in een liefdevolle omgeving 

voorop staat. Kinderen ontwikkelen zich daarbij in de volle breedte en leren veel, omdat ze van nature 

betrokken zijn bij het spel dat ze spelen. Ze leren ook spelen met andere leeftijdgenootjes, dit zijn 

belangrijke stappen in de ontwikkeling van een kind richting groep 1 van het basisonderwijs.  

 

Wij zijn een kindcentrum met een ligging in het groen, de kinderen maken daardoor kennis met de 

natuurlijke omgeving en bijvoorbeeld onze moestuinen in de achtertuin.  

Omdat onze peuterspeelzaal onderdeel is van ons kindcentrum zal de overgang naar de kleuterklas 

gemakkelijker gaan, de omgeving is immers al bekend en de kinderen gaan vaak met vriendjes of 

vriendinnetjes naar onze groep 1. Bij ons werken de pedagogisch medewerkers en leerkrachten van 

groep 1-2 samen om een veilige, warme, rijke en uitdagende speel-leeromgeving te creëren voor de 

kinderen. 

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. 

 

Schoolbestuur Blosse onderwijs 

Aantal scholen/kindcentra: 29 

http://www.blosse.nl  

Ons kindcentrum ressorteert onder Blosse onderwijs. Bij Blosse bereiden wij de leerlingen voor op de 
toekomst, hun rol daarin en hun verantwoordelijkheid daarvoor. Wij beschikken over de deskundigheid 
van 29 scholen en versterken elkaar door kennisuitwisseling en het delen van ervaringen. Blosse is 
vooruitstrevend en staat voor kwaliteit, daadkracht en duurzaamheid. 
 

http://www.blosse.nl/
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Prognose KC Lourdes 
Ons kindcentrum heeft goede zorgvoorzieningen, zowel voor leerlingen 

met een extra ondersteuningsbehoefte als voor leerlingen die meer-of 

hoogbegaafd zijn. De teamleden zijn actief en betrokken. Er heerst een 

open sfeer en de drempel is laag. Volgens de laatste prognose van de 

gemeente zal Kindcentrum Lourdes de aankomende jaren een stabiel 

leerlingenaantal houden. We merken het afgelopen schooljaar een lichte 

toename van leerlingen in de onderbouw.  
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Profiel van het kindcentrum Lourdes  
  

Missie en visie 
Het kindcentrum heeft een unieke ligging in het groen. Er is een ruime speelplaats met aangrenzend een 

groot sport- en speelveld. Alle lokalen liggen direct aan de mooie schooltuin. Er is één gezamenlijke in- 

en uitgang vanaf de speelplaats. De school ligt in de luwte en biedt zo een veilige omgeving. 

Kindcentrum Lourdes is een basisschool waar iedereen elkaar bij naam kent, en waar iedere leerling tot 

zijn recht kan komen. De opdracht die we ons zelf geven is het ontwikkelen van talenten van onze 

leerlingen op hun eigen  niveau. Dit doen we met passie en ambitie.  
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De ambities van Kindcentrum Lourdes 

Wij werken op basis van vertrouwen, op een plek waar het veilig is om fouten te maken en van anderen 

te leren. Wij zijn een organisatie die in ontwikkeling blijft en voldoet aan de kerndoelen van het 

onderwijs.  

We voorzien elkaar van opbouwende feedback, we helpen elkaar de feedback te begrijpen en er zo 

mogelijk naar te handelen. De verbinding met de omgeving, collega’s, met ouders en externe partners 

draagt bij aan het bepalen van onze koers, het vasthouden en het bijstellen daarvan.  

Samenwerking – Een basis van vertrouwen en respect  

• In verbinding met elkaar. 

• Zorg en aandacht voor elkaar. 

• Leren van en met elkaar. 

• Samen spelend, actief en onderzoekend leren. 

• Diversiteit binnen eenheid.  

 

Zichtbaar leren – Groei in betrokkenheid en ontwikkeling 

• Leren vanuit intrinsieke motivatie. 

• Werken aan je eigen leerdoelen.  

• Autonomie en bewustwording van het leerproces. 

• Ruimte krijgen om te ontdekken en ontwikkelen. 

• Het stimuleren van doorzettingsvermogen. 

 

Vooruitstrevend – Een stevige basis voor de toekomst 

• Een uitdagende en inspirerende leeromgeving. 

• Doorlopende ontwikkelingslijn.  

• Gedrevenheid, open staan voor verandering en vernieuwing. 

• Nieuwsgierig zijn, willen innoveren en groeien.  

  



Pedagogisch werkplan KC de Lourdes (0-4 jaar)  Pagina 9 van 11 

 

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. 

Onze locatie is open op maandag tot en met vrijdag, van 7.30 tot 18.30 uur, met uitzondering van 

officiële feestdagen. De Lourdes bestaat uit de volgende opvang groepen:   

Een peuteropvang groep:  
- Kinderen van 2-4 jaar zijn hier welkom. De groep heeft plaats voor 15 kinderen.  

De peuteropvang is geopend op woensdag en vrijdag van 8.45 – 12.15 uur 
 

Eén BSO groep (voor- en naschoolse opvang): 
- Deze groep is in schoolweken weken geopend voor en na schooltijd, van 14.15 uur tot 18.30 

uur. In vakantieweken en op studiedagen van 7.30 uur tot 18.30 uur. De groep heeft maximaal 
11 kinderen tussen 4 en 12 jaar. 
 

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. 

 

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 van de 

locatie.  

Bij kindcentrum Lourdes 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. 

Buitenspelen 
De kinderen van de peuteropvang spelen 
buiten op een gedeelte van het schoolplein, 
dat speciaal ingericht is met toestellen 
passend bij de leeftijdsgroep. De groep heeft 
een eigen buitenspeelruimte, grenzend aan 
de groepsruimte. Deze ruimte is specifiek 
geschikt voor kinderen van 2-4 jaar.  
 

Een uitje buiten de groep 
Wanneer de peutergroep op stap gaat, 
gebeurt dit altijd met voldoende begeleiding 
van de vaste PM.  
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Samenvoegen van groepen 
Omdat er maar één groep voor peuteropvang is worden er geen groepen samengevoegd. 

Samenwerking met de school  
Binnen kindcentrum de Lourdes bieden we zowel opvang als onderwijs aan. Dit zorgt ervoor dat de 

samenwerking tussen opvang en onderwijs steeds meer vorm krijgt. De doorgaande lijn zien we met 

name terug in de vloeiende overgang van de peutergroep naar de kleutergroep en van de school naar de 

BSO (Buitenschoolse opvang). Samen streven we naar één gezamenlijke pedagogische visie, dat 

herkenbaar is binnen het hele kindcentrum. Kinderen en medewerkers ontmoeten elkaar bijvoorbeeld 

tijdens gezamenlijke feesten en vieringen. Het kindcentrum wordt geleid door een 

kindcentrumdirecteur, zij is integraal verantwoordelijk voor zowel opvang als onderwijs.  

 

Samenwerking met bibliotheek Purmerend 

Waterland 
De Lourdes heeft een nauwe samenwerking met de 

bibliotheek van Purmerend Waterland. Met de 

Bibliotheek in School worden alle kinderen gestimuleerd 

om zowel thuis, als op de groep verschillende boeken te 

lezen. De Pm-er onderhoudt intensief contact met de 

vaste begeleiding vanuit de bibliotheek.  

 

Speel/gymzaal 
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. 
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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 RIE-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.  

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

Vierogenprincipe  
Het vierogenprincipe houdt in dat er altijd iemand mee moet kunnen kijken of luisteren; de 

beroepskracht, of de beroepskracht in opleiding, kan de werkzaamheden alleen verrichten terwijl hij/zij 

gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. Op kindcentrum de Lourdes wordt het 

vierogenprincipe vormgegeven 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 vierogenprincipe te waarborgen. 

Medewerkers lopen regelmatig bij elkaar binnen. Wanneer één van de groepen alleen start of eindigt, 

zorgen we voor een tweede persoon in het pand. Dit kan een PM-er/leerkracht van een andere groep 

zijn, of de leidinggevende van het kindcentrum.  

Afwezigheid melden  
Komt het kind een dag niet, of gaat u met vakantie? Geef dit dan zo snel mogelijk door. Mogelijk kunnen 

we dan een andere ouder blij maken, omdat zijn/haar kind een extra dag kan komen.   

▪ Voor een kind op de peuteropvang kan dit tot uiterlijk 9.00 uur 
▪ Voor een kind op de buitenschoolse opvang op schooldagen kan dit tot 10.00 uur. 
▪ Voor een kind op de buitenschoolse opvang op vakantiedagen kan dit tot 9.00 uur. 
▪ Voor een kind op de voorschoolse opvang kan dit tot 7.00 uur. 

 
Wanneer het kind tijdig wordt afmeldt, ontvangt u service-uren die u kunt inzetten voor opvang op een 

ander moment.  

 


