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Binnenkort komt uw kind naar onze 
peuteropvanggroep De Dolfijnen.
Wij starten altijd met een kennismakings-

gesprek en daarvoor krijgt u van ons een 

uitnodiging. U ontvangt met dit boekje 

een eerste schriftelijke kennismaking met 

Integraal Kindcentrum (IKC) De Bavinck, 

in Vlaardingen centrum.

Wat is een IKC?
Een IKC biedt Opvang en Onderwijs en 

wordt aangestuurd door één directeur. 

Angela Scholman is de junior manager 

voor opvang. Angela verzorgt de planning 

en plaatsing en facturering opvang.  

De ontwikkeling van het personeel en  

de eindverantwoording ligt bij de direc-

teur. De Bavinck is een IKC van 2-13 

jaar. Wij hebben geen Hele Dag Opvang 

(HEDO), anders zouden we een IKC van 

0-13 jaar zijn. 

De Bavinck biedt opvang in de vorm 

van een peutergroep (Dolfijnengroep), 

een BSO en onderwijs. Dit alles in één 

doorlopende leerlijn en met een duidelijk 

zichtbaar profiel Groen&Gezond.

Wij werken vanuit een Christelijke 

identiteit, waarin ruimte is voor 

verschillen.

De 5 O ’s van ontwikkeling, opvoeding, 

opvang, onderwijs en ouderbetrokkenheid 

die Stichting UN1EK hoog in haar vaandel 

heeft zijn ook bij ons duidelijk zichtbaar. 

Wij werken met één team, één ouder-

beleid, één aanspreekpunt, één IKC raad 

en eenzelfde vorm van communicatie 

middels de SchoolPraat-app en de website.

Wij bieden opvang voor 52 weken per jaar 

en zijn open van 7.00 uur tot 18.30 uur.

Tijdens alle schoolvakanties bieden  

wij vakantieopvang met een gevarieerd 

aanbod.

Dit boekje geeft u alvast een indruk van 

onze dagelijkse gang van zaken over met  

name de Dolfijnen (peutergroep), de 

Olifanten (jongste kleuters), de Beren en 

Giraffen (oudere kleuters).

Ook leest u hier meer over de manier 

waarop wij, samen met u, aan de 

ontwikkeling van uw kind werken.

Wij willen uw kind bij ons een fijne tijd 

kunnen bieden. De kern van het werken 

met jonge kinderen is kinderen laten 

spelen. Spel vinden wij belangrijk. Door  

te spelen leren kinderen veel over 

zichzelf, anderen en de wereld om 

hen heen. Wij bieden uw kind graag 

een veilige, uitdagende en veelzijdige 

omgeving waarin het zich kan ontwikke-

 Aan de ouder(s)/ verzorger(s) 
  van de Dolfijnen, Olifanten, 
        Beren en Giraffen



len en naar hartenlust kan spelen. We 

werken daarbij samen met alle overige 

medewerkers van ons IKC.

We hopen dat dit boekje u voldoende 

informatie biedt. Hebt u na het lezen  

nog vragen of opmerkingen, schroom  

dan niet en bel of mail ons. We staan u 

graag te woord.

Ons telefoonnummer is: 010-4353695

Mail: a.scholman@un1ek.nl of  

a.vandam@ikcdebavinck.nl

Met vriendelijke groet,

 

Team Peuteropvang De Dolfijnen 
Team Olifanten, Beren en Giraffen
Angela Scholman (Teamleider Opvang)

Anita van Dam (Directeur IKC De Bavinck)
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Op onze peuteropvang werken  
3 vaste medewerkers:
Joke Timmers   
Pedagogisch medewerkster

Els van Oosten   
Pedagogisch medewerkster

Elma van Aalst   
Pedagogisch Medewerkster

Op de BSO werken de volgende 
vaste medewerkers:
Lois van der Hoek
Pedagogisch medewerkster (BSO)

Raissa de Bruijn  
Pedagogisch medewerkster (BSO)/

leerkrachtondersteuner oudere kind

Evi Veringmeier
Pedagogisch medewerkster (BSO)

Joyce Walstra   
Pedagogisch medewerkster BSO

Angela Scholman
Teamleider Opvang

Angela Scholman
Teamleider Opvang Un1ek

Hanneke Blom   
Zorgcoördinator peuters en kleuters

Jesse Langstraat  
Leerkrachtondersteuner kleuters/groep 3,4

Boushra Areski Peuterconsulente vanuit 

Aanzet 

Onze Pedagogische medewerksters zijn 

minimaal gediplomeerd op MBO niveau 

3 Pedagogisch Werk of een aanverwante 

opleiding. Zij zijn geschoold in de 

ontwikkeling van het jonge kind. 

Regelmatig lopen er studenten van de 

mbo-opleiding Pedagogisch Werk of 

Helpende Welzijn stage bij ons. Zij worden 

algemeen ondersteunend ingezet en 

verrichten werkzaamheden in opdracht 

en onder de verantwoordelijkheid van 

onze medewerkers.

Openingstijden
Onze peuteropvang is, net als onderwijs, 

dagelijks geopend van 8.30 tot 14.00 uur.

Wat wij belangrijk vinden
Op de peuteropvang krijgt uw kind de 

gelegenheid om samen te spelen met 

leeftijdgenootjes en kinderen uit de buurt 

om meer te ontdekken van de wereld om 

hen heen. Zo leert hij/zij onder andere om 

met andere kinderen om te gaan, samen 

te delen en voor zichzelf op te komen.

Al spelend leert uw kind ook vaardig-

heden die het straks nodig heeft op de 

basisschool, zoals luisteren, iets vertellen, 

zingen, bewegen en knutselen met 

diverse creatieve materialen. 

Even voorstellen
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Het is voor kinderen belangrijk om zich 

veilig en geborgen te weten om zich 

goed te kunnen ontwikkelen. Vanuit dat 

gevoel durven ze de wereld te ontdekken, 

initiatieven te nemen en veel te ervaren.

Spelenderwijs leren is bij ons het uit-

gangspunt. Dit hebben we vastgelegd  

in een pedagogisch beleidsplan. 

Dit plan staat op onze website:  

www.ikcdebavinck.nl

Onze peutergroep maakt onderdeel uit 

van IKC De Bavinck. We werken samen 

om uw kind een optimale ontwikkeling 

te bieden. Dit blijkt o.a. uit de thema’s 

en feesten die we samen uitwerken. 

Daarnaast werken we gezamenlijk met 

de woordenschat methode LOGO 3000 

en met het observatiesysteem van 

BOSOS. We zijn voortdurend met elkaar 

in gesprek over opvoeden en onderwijs, 

zodat we één pedagogische aanpak 

kunnen hanteren.

Uw kind is minstens twee dagdelen  

per week welkom. Het maximum aantal 

is 4, maar dit geldt alleen als uw kind in 

aanmerking komt voor VVE deelname 

(Voor en Vroegschoolse Educatie).

Uw kind komt hiervoor in aanmerking 

wanneer er sprake is van een vast-

gestelde taalachterstand of sociaal-

emotionele achterstand. Onze groepen 

tellen maximaal zestien kinderen.

Wennen
En dan is het zover: uw kind maakt de 

stap naar de peuteropvang. Voor u en 

uw kind een grote overgang. Het is goed 

om uw kind hier een beetje op voor 

te bereiden. Dit kan bijvoorbeeld door 

eens langs ons gebouw te lopen en naar 

binnen te kijken. Natuurlijk bent u dan 

ook welkom om ons gedag te komen 

zeggen en samen een kijkje te nemen in 

de groep. U kunt ook samen met uw kind 

vóór de plaatsingsdatum bij ons binnen 

lopen, dan kunt u samen alvast een 

beetje wennen. Dit willen wij wel van te 

voren weten,  

dus graag op afspraak.

Er zijn leuke boekjes over de peuter-

opvang te lezen, bijvoorbeeld: „Hoera, ik 

ga naar de speelzaal” (Marianne Busser), 

„Nijntje naar school” (Dick Bruna) of  

„Muis gaat naar school” (Lucy Cousins).

Uw kind zal de eerste tijd even moeten 

wennen. Voor elk kind en elke ouder 

verloopt het wennen anders. We houden 

u op de hoogte over hoe het wennen van 

uw kind verloopt. De eerste keer mag u 

ook gewoon even blijven, zodat u zelf 

kunt ervaren wat er zoal gebeurt op de 

peuteropvang.

Vaste mentoren voor  
de kinderen
Wij werken met vaste gezichten op de 

groep.Via Kindplanner kunt u lezen wie de 

mentor is van uw kind. (https://un1ek.nl/

ouderportaal)
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Een dag bij ons
Hoe ziet een ochtend op onze peuter-

opvang er ongeveer uit? 👉
Wij weten uit ervaring dat het voor de 

allerjongste peuters van net 2 jaar een 

lange dag is. Wij maken hierover op 

individuele basis afspraken met u. Als  

het voor uw peuter, zeker in het begin, 

te lang is bellen wij u op om het moment 

van ophalen te vervroegen.

Pedagogische coaching
Binnen UN1EK is een aantal pedagogische 

coaches werkzaam. Zij zijn onderverdeeld 

over de locaties van UN1EK. Er is zijn 

aparte pedagogisch coaches voor 0-4 jaar 

en voor 4-12 jaar.

Met deze pedagogische coaches wordt 

elk jaar een plan opgesteld waarbij 

gekeken wordt naar welke doelen locatie 

bavinck stelt en waar behoefte is aan 

ondersteuning en/of coaching. Dit plan is 

leidend voor de bezoeken/workshops en 

Dag programma Peuteropvang 2 tot 4 jaar 
08.30 tot 08:40 uur  

VE Aanbod
Binnenkomst
Kinderen worden welkom geheten en er 

vindt een overdracht plaats met de ouder. Bij 

binnenkomst vindt er al een gesprek met de 

kinderen plaats. 

Taalgesprek
Kort gesprek over, ontbijt, 

welk spel ga je doen? 

08:40 tot 09:30 uur  

VE aanbod 
Begeleid spel
De pedagogisch medewerkers gaan bij de 

peuters zitten en gaan individueel in gesprek 

met de kinderen. Ze stimuleren de peuters 

en helpen ze op weg om het spel en het 

gesprek te bevorderen. 

Een boekje voorlezen, een 

spel met tellen, een spel 

met kleuren. Een spel in de 

poppenhoek.

09:30 tot 10:20 uur  

VE aanbod kring 

moment over 

thema en (knutsel) 

activiteit aan tafel

Begeleid activiteit
De pedagogisch medewerker gaan samen 

met de peuters een betekenisvolle thema 

activiteit uitvoeren

Kring moment en activiteit 

dat betrekking heeft op het 

thema.

10.20 tot 10.30 uur 

VE aanbod 

opruimen en  

aan tafel

Opruimen, plassen en handen wassen 
Dit gaat onder begeleiding van het 

opruimlied (vast ritueel). Alle kinderen 

worden geactiveerd om zelf het speelgoed 

op te ruimen. 

Persoonlijke hygiëne; 
Handen worden gewassen 

en eventueel luiers 

verschoond.

10.30 tot 11.00 uur 

VE aanbod tijdens 

begeleid spel 

moment. 

Aan tafel/ of kring met de kinderen
Tijdens het tafel/ kring moment eten we 

samen met de kinderen fruit en worden er 

liedjes gezongen en een boekje voorgelezen. 

Deze activiteiten hebben betrekking op 

het thema. Dit is ook het moment dat de 

dagritme kaarten worden besproken 

Dagritme kaarten. 

Een boekje dat betrekking 

heeft op het thema. 

Knutselen. Kinderen 

hebben de ruimte om hun 

belevenissen te vertellen. 

De kinderen luisteren naar 

elkaar.
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Dag programma Peuteropvang 2 tot 4 jaar (vervolg)
11.15 tot 11.45 

uur VE aanbod 

motorische 

vaardigheden 

Buitenspelen
De kinderen worden gestimuleerd zelf hun 

jas aan te doen. Kinderen helpen elkaar. 

Buiten zijn er fietsen en steppen om mee te spelen en buiten is er ook een 

zandbak (met scheppen, harkjes, vormpjes, emmers etc.). Op deze manier 

wordt de motoriek gestimuleerd. 

11.45 tot 12.00 uur Naar binnen (overgangsmoment) 
De kinderen gaan hun jas uit doen, handen 

wassen en plassen. 

Bevorderen zelfredzaamheid en motoriek; het zelfstandig aan- en uitkleden 

wordt gestimuleerd. 

12.00 tot 12.30 uur

VE aanbod
Lunch  

Iedereen pakt zelf zijn meegebrachte lunch 

en gaat aan tafel zitten. 

Er wordt gevraagd wat de kinderen op brood hebben en wat zij te drinken 

hebben meegenomen. Hoeveel boterhammen? (wiskundig moment) 

12.30 uur tot 13.00 

uur VE
Rustmoment 
een boekje lezen of op de bank zitten. 

Er wordt voorgelezen en naar behoefte een spel gedaan. Aan tafel is er de 

mogelijkheid om een spel met kleuren te doen en het stapelen van de juiste 

figuren. 
13.00 uur tot 13.30 

uur VE aanbod. 
Buitenspelen
Bij slecht weer spelen we binnen.

Buiten zijn er fietsen en steppen om mee te spelen en er is ook een zandbak. 

Op deze manier wordt de motoriek gestimuleerd. 

13:30 uur tot 14:00 

uur VE aanbod 

Tijdens kring moment eten we nog een 

koekje met zingen, vertellen en voorlezen. 

Kinderen luisteren naar elkaar. 

logo 3000

woordenschat
14.00 uur Overdracht  

Ophalen van de kinderen en overdracht  

met de ouders

Er vindt een overdracht plaats met de ouder  

en de kinderen worden gedag gezegd.

IKC De Bavinck, Informatiegids 2022 - 20238



ondersteuning, maar er kan zich ook een 

tussentijdse situatie voordoen, waarbij 

de hulp van de pedagogisch coach kan 

worden aangevraagd. Denk daarbij 

bijvoorbeeld aan een situatie rondom de 

ontwikkeling van een specifiek kind of 

ontwikkelingen in bijvoorbeeld een nieuw 

team of een andere groepsindeling.

Voor en Vroegschoolse Educatie

Aanbod VVE
VE: Per 1 augustus 2020 is het voor-

schoolse-educatie VE-aanbod aan 

doelgroep peuters van 2 jaar en zes 

maanden (2,5 jaar) tot 4 jaar uitgebreid 

naar 960 uur. Het gaat om 16 uur per 

week. 

• Deze urennorm is als volgt verdeeld in 

het volgende aanbod: 

• Bij peuteropvang IKC de Bavinck komen 

kinderen met een VE-indicatie al vanaf 

een leeftijd van 2 jaar. We gaan in de 

berekening uit van de leeftijd van 2,5 

jaar. 

• De peuteropvang is dagelijks geopend  

van 08.30 uur tot 14.00 uur. De peuter-

opvang is tijdens de schoolvakantie 

gesloten. 

• De kinderen met een VE indicatie 

komen 3x in de week (en ontvangen 

dus 16,5 uur VE op weekbasis). 

• Peuteropvang vindt plaats gedurende 

de schoolweken. Een jaar heeft gemid-

deld 40 schoolweken. 

• Van 2,5 jaar tot 4 jaar komt een peuter  

dan dus 60 weken naar de peuter-

opvang. Twintig schoolweken vanaf  

2,5 tot 3 jaar en 40 schoolweken in  

het 3e levens jaar. 

• 16,5 uur per week x 60 weken is 990 

uur. 

• Deze kinderen ontvangen dus 990 uur 

VE in hun periode bij de peuteropvang. 

• De 30 extra uren compenseren de 

nationale feestdagen die niet in een 

vakantie vallen en waarop men geen 

VE kan ontvangen. Denk aan Tweede 

Paasdag, Hemelvaartsdag, de jaarlijkse 

studiedag van het IKC en Goede Vrijdag. 

Ook de inloop waarin niet expliciet een 

educatief aanbod wordt aangeboden 

wordt hiermee gecompenseerd. 

• De medewerkers van de peuteropvang 

die met kinderen uit de peuterleeftijd 

werken beschikken minimaal over Ne-

derlandse vaardigheden op niveau 3F. 

Onze peuteropvang is een V.V.E speelzaal 

(Voor en Vroegschoolse Educatie).

Dit betekent dat wij ontwikkelingsgericht 

en dus ook opbrengstgericht werken. Dit 

doen we d.m.v. thema’s. De pedagogisch 

medewerkers van de peuteropvang 

stimuleren de kinderen spelenderwijs 

in hun ontwikkeling door middel van 

ontwikkelingsgerichte activiteiten.  

Dit gebeurt aan de hand het VVE 

programma ‘Startblokken’.

Bij VVE activiteiten staan steeds wisse-

lende thema’s centraal, die passen bij 

de belevingswereld van kinderen. VVE 

activiteiten zijn gericht op verschillende 

ontwikkelingsgebieden, zoals de fijne en 
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grove motoriek, taalgevoel, rekenkundig 

en ruimtelijk inzicht en de sociale en  

creatieve ontwikkeling. Kinderen spelen  

met zand en water, rennen en klimmen,  

zingen en praten, tekenen, puzzelen, 

bouwen met blokken en spelen rollen-

spellen. De pedagogisch medewerkers 

richten themahoeken en verteltafels 

in. Doordat kinderen in een groep met 

elkaar leren spelen en delen, bouwen 

zij een voorsprong op in hun sociale 

ontwikkeling. Daar hebben zij de rest  

van hun leven profijt van.

 

Er zijn peuters die in aanmerking komen  

voor extra taal- en/of ontwikkelings-

ondersteuning. Dit zijn:

• kinderen waarvan ouders minder dan 

twee jaar voortgezet onderwijs hebben 

genoten, of 

• kinderen die thuis overwegend (meer  

dan 50%) in aanraking komen met een  

andere taal dan het Nederlands, of kin-

deren die door het consultatiebureau  

zijn geïndiceerd als ‘doelgroepkind’.

Deze kinderen mogen de peuteropvang 

op 3 vaste dagen bezoeken. Niet doel-

groepkinderen mogen op 1 vaste dag  

de peuteropvang bezoeken.

U ontvangt op het consultatiebureau een 

verwijzing voor de extra peuteropvang als 

uw kind hiervoor in aanmerking komt.  

Wij informeren het consultatiebureau over 

de plaatsing van de kinderen die, op basis 

van een verwijzing, bij ons zijn aangemeld 

als “doelgroepkind”. Wij gaan uiteraard 

vertrouwelijk om met uw gegevens.

Startblokken
Dit VVE-programma wordt gekenmerkt 

door een ontwikkelingsgerichte 

aanpak. Dat betekent dat de 

methodiek aansluit op de actuele 

ontwikkelingsmogelijkheden en 

belangstelling van kinderen in de groep 

en tegelijk aanstuurt op het zetten van 

een volgende stap in de kinderlijke 

ontwikkeling.

Dit aansturen op de volgende stap in 

de ontwikkeling past binnen Vygotsky’s 

eerder genoemde visie van de zone van 

de naaste ontwikkeling.

Startblokken gaat uit van een benadering 

van het jonge kind waarin spel centraal 

staat. Als PM ’er speel je mee met 

kinderen, waarbij interactie heel 

belangrijk is.

Omdat ontwikkelingsmogelijkheden en 

interesses per situatie en voor elk kind 

verschillen, wordt er niet gewerkt met 

een vaste structuur of gesloten werkplan. 

In plaats daarvan voorziet het programma 

in ‘bouwstenen’ voor de professional. 

Dit zijn handvatten die pedagogisch 

medewerkers en leraren helpen om 

een toegesneden plan van activiteiten 

met en voor de doelgroepkinderen te 

maken, waardoor de doelen behaald 

worden. De bouwstenen zijn ontleend 

aan perspectieven op de kinderlijke 

ontwikkeling. Zij betreffen het aanbod 
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van activiteiten en de doelen daarbij, de 

inhoud en thematiek van de activiteiten, 

het pedagogisch-didactisch handelen van 

de PM ’er en leerkracht.

Pedagogisch medewerkers die met 

Startblokken werken hebben een speciale 

training gevolgd.

 

Wij werken met thema’s zoals, schoenen-

winkel, brandweer enzovoorts. We ge- 

bruiken ook de jaargetijden, maar de 

jaargetijden zijn verwerkt in een thema. 

Jaarlijks worden de thema’s vastgesteld 

met de leerkrachten van de onderbouw. 

Dan is de doorgaande lijn zichtbaar van  

2 tot 6 jaar.     

  

In deze thema’s komen de volgende 

activiteiten aan bod:  

• Wij werken in kleine groepjes 

• Veel herhalingen/ en benoemen 

kleuren, letters, cijfers

• Wij lezen boekjes voor 

• Wij zingen met de kinderen 

• Wij maken voorwerpen zichtbaar voor 

de kinderen en benoemen deze 

• Tijdens de grote kring bespreken wij 

samen met de kinderen onderwerpen 

en leren de kinderen van elkaar 

• In de themahoeken spelen wij het spel 

voor, zodat de kinderen weten wat zij in 

de hoeken kunnen spelen 

• Wij knippen, plakken en knutselen  

• Wij werken aan de grove motoriek en 

de fijne motoriek 

• Wiskundige opdrachten 

 

Themaplanner
Bij de peuterspeelzaal werkt men het  

gehele dag met het programma .Woorden, 

liedjes, spelletjes en overige activiteiten 

die betrekking hebben op het thema 

komen op vele momenten terug.

Wij werken met een themaplanner die wij 

samen met de onderbouw uitwerken en 

invullen. Ook worden hier de activiteiten 

in verwerkt. Omdat wij inspelen op de 

ontwikkeling en interesse van de kinderen 

kan het zijn dat niet alle activiteiten aan 

bod komen die in de themaplanner zijn 

beschreven.

Betekenisvolle thema’s
Wij werken aan de hand van betekenis-

volle thema’s uit het leven van peuters  

(bijvoorbeeld ‘de bakker of ‘de winkel’).  

Hierbij organiseren wij een rijke leer-

omgeving door middel van een speel-

hoek, een werkplaats, leergesprekken 

en losse activiteiten. Op de Leerplekken 

werken kinderen aan de verschillende 

ontwikkelingsgebieden. Wanneer kinderen 

bijvoorbeeld het thema winkel uitspelen 

in de speelhoek werken zij aan zowel 

taal (rol uitspelen, gebruik gangbare uit-

spraken en begrippen), rekenen (betalen, 

afvinken boodschappen) als aan de 

sociaal-emotionele ontwikkeling (rollen 

toebedelen, samen spelen in hoek).  

De prentenboeken worden meerdere 

keren herhaald, zodat kinderen het 

verhaal/het thema beter begrijpen en 

zinsconstructies aanleren.
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Inrichting en materialen
De groepsruimte voor de peuters is 

zodanig ingericht dat de kinderen op 

een veilige manier kunnen spelen 

en ontdekken. De indeling van de 

groepsruimte biedt kinderen de 

mogelijkheid om zelf keuzes te maken. 

Er zijn verschillende hoeken gecreëerd 

zodat kinderen in kleine groepjes of alleen 

kunnen spelen, maar ook kunnen kiezen 

in wat voor hoekje zij willen spelen. Zij 

kunnen kiezen om een rustig spel te 

doen in bijvoorbeeld de poppenhoek 

en bouwhoek of even rustig zitten in de 

leeshoek. We streven ernaar de ruimte 

flexibel en uitdagend in te delen waarbij 

het uitgangspunt is om de zelfstandigheid 

van het kind te stimuleren.

We werken met een voorbereide omgeving:  

een ruimte die steeds opnieuw op de 

ontwikkelingsfasen of spelbehoeften van 

de aanwezige kinderen is afgestemd. 

Het is een plek waar kinderen ongestoord 

kunnen spelen en waar voor ieder kind 

uitdagende voorwerpen aanwezig zijn.

Gedurende de dag ordent de pedagogisch 

medewerker regelmatig het speelgoed op 

vaste plekken in de ruimte: op de vloer, 

op een laag tafeltje en in een open kast. 

De medewerker doet bijvoorbeeld alle 

ballen weer in de wasmand, de houten 

ringen in een tasje, zet de bekers weer 

op een rij, doet de poppen in een bedje, 

de boeken op de plank, de auto’s in de 

garage, de pannetjes en serviesgoed weer 

in het keukentje, de duplo in een emmer, 

etc. 

Verbinding met de ouders
Ouders worden via de nieuwsbrief (in 

SchoolPraat-app) geïnformeerd over een 

thema en de activiteiten die wij doen met 

de kinderen.

 

Op onze SchoolPraat-app zetten wij  

zoveel mogelijk foto’s van onze activitei-

ten met de kinderen, om ouders bewust 

te maken met wat wij doen en geven wij 

tips over welke activiteiten er mogelijk 

zijn om met de kinderen te doen. Denk 

bijvoorbeeld aan peuterlab, een bezoek 

aan de boerderij, de bibliotheek, de 

winkels.

Bij het halen en brengen is er ruimte voor 

de dagelijkse overdracht. Ouders mogen 

hun kinderen in de groepsruimte ophalen. 

Zo zien zij wat er gebeurt op de groep en 

wat hun kind bezighoudt. 

Stichting Aanzet
Er worden ouderbijeenkomsten geor-

ganiseerd door Stichting Aanzet. Het doel 

van de ouderbijeenkomsten is om u te 

helpen bij het ondersteunen van uw kind 

in zijn/haar ontwikkeling. Het contact  

met de pedagogisch medewerkers op  

de peuteropvang is daarbij erg belangrijk.

Stichting Aanzet organiseert bij ons elke 

woensdag het Peuterlab. Alle peuters uit 
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de wijk, samen met hun vader, moeder, 

opa of oma zijn welkom om samen te 

experimenteren, te ontdekken, proefjes  

te doen en te leren. 

Het Peuterlab is een verrijking van het 

aanbod van de peuteropvang in IKC De 

Bavinck. Uit onderzoek blijkt dat ouders 

de grootste invloed hebben op het leren  

en de (taal)ontwikkeling van jonge kinde-

ren. We nodigen alle (groot)ouders uit om 

iedere week samen met hun peuter te 

leren en experimenteren in het Peuterlab 

in IKC De Bavinck. 

Aanmelding is niet nodig en deelname is 

gratis! Informatie over het aanbod staat 

op de SchoolPraat-app.

13IKC De Bavinck, Informatiegids 2022 - 2023



Visie op ontwikkeling en  
de vier pedagogische doelen
Elk kind is uniek en ontwikkelt zich in 

zijn eigen tempo, op zijn eigen manier 

op basis van aanleg en temperament. 

Wij bieden een veilige en vertrouwde 

opvang in een ontspannen sfeer. Voelt 

een kind zich veilig in een groep dan kan 

hij een vertrouwensrelatie opbouwen 

met leidster en andere kinderen, wat 

de ontwikkeling op sociaal/emotioneel, 

cognitief en motorisch gebied bevordert.

Ontwikkelingsgericht werken bestaat 

uit de volgende doelgebieden, welke in 

de cirkel worden aangegeven: de drie 

basiskenmerken, brede ontwikkeling en 

specifieke kennis en vaardigheden. 

Op de Bavinck werken we deels ont-

wikkelingsgericht en deels gestuurd.

Onze visie van opvoeding
We vinden het belangrijk in de opvoeding 

om kinderen te laten zien wie ze zijn en te 

leren dat dit het goede is. Mede door hen 

normen en waarden mee te geven. Deze 

waarden sluiten aan bij de kernwaarden 

van De Bavinck. Ook leren we de kin-

deren voor zichzelf te denken en op te 

komen. Als basis voor het zich kunnen 

ontwikkelen, is een sfeer van veiligheid en 

vertrouwen nodig. Samen met de ouders 

hebben wij de taak om voor de veiligheid 

en vertrouwen te zorgen.

Binnen UN1EK opvang is er aandacht 
voor de volgende opvoedingsdoelen:
1. Emotionele veiligheid: een veilige 

basis waar kinderen zich kunnen 
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ontspannen en waar zij zichzelf 

kunnen zijn. Het gaat hierbij om 

zowel fysieke als sociale veiligheid.

2. Persoonlijke competentie: het 

ontwikkelen van persoonskenmerk-

en als zelfvertrouwen, zelfstandigheid  

en veerkracht waarmee men 

problemen kan aanpakken.

3. Sociale competentie: ontwikkelen 

van vaardigheden in de omgang met 

anderen.

4. Waarden, normen, cultuur: het 

zich eigen maken van de cultuur, 

de waarden en normen van de 

maatschappij waarin men leeft.

UN1EK OPVANG beschrijft deze 
doelstellingen als volgt:

1. Veiligheid, geborgenheid en 
vertrouwen
Om emotionele veiligheid te kunnen 

ontwikkelen is de beschikbaarheid 

van vaste en sensitieve pedagogisch 

medewerkers belangrijk. Het is daarom 

ons streven om zoveel mogelijk vaste 

pedagogisch medewerkers op vaste 

dagen in vaste groepen te laten werken,  

met een maximaal mogelijke beschik-

baarheid. 

Op deze manier weten kinderen dat 

de pedagogisch medewerkers er voor 

hen zijn en durven zij hun omgeving te 

gaan verkennen. Uitgangspunten t.a.v. 

continuïteit gelden ook voor het plaatsen 

van kinderen. 

Daarnaast streven wij ernaar om kinderen 

de ruimte te geven, maar daarbinnen 

ook grenzen te stellen. Zij moeten leren 

ontdekken en nieuwe dingen leren 

uitproberen, maar hebben ook regels en 

structuur nodig zodat kinderen weten 

waar zij aan toe zijn.

Kinderen ontlenen hun gevoel van 

veiligheid aan de volgende aspecten:

• Goede en vertrouwde relaties tussen 

pedagogisch medewerkers, ouders 

en de kinderen. Deze ontstaan door 

vaste relaties: herhaald contact; 

goede communicatievaardigheden, 

zodat goede afstemming en 

overdracht tussen ouders en 

pedagogisch medewerkers kan 

plaatsvinden, met aandacht en 

ruimte voor diversiteit en verschillen 

tussen mensen en culturen. 

• Structuur en voorspelbaarheid in:  

- Duidelijke grenzen en rituelen, 

waardoor het gedrag van kinderen 

bijna vanzelfsprekend en positief 

wordt begeleid 

- Indeling en inrichting van de ruimte, 

zodat kinderen ongestoord samen 

en alleen kunnen spelen en er ruimte 

is voor een rijk scala aan activiteiten 

- Dagritme en groepssamenstelling, 

aansluitend bij de behoeftes van 

kinderen aan spelen, uitdaging, rust 

en verzorging.
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2. Ontwikkelen van persoonlijke 
competenties
Om de ontwikkeling van persoonlijke 

competenties bij kinderen te stimuleren 

richten wij ons op persoonskenmerken 

als zelfstandigheid, zelfvertrouwen, 

flexibiliteit en creativiteit. Dit zorgt 

ervoor dat kinderen in staat zijn allerlei 

problemen adequaat aan te pakken 

en zich goed aan te passen aan de 

omstandigheden. Daarnaast is het 

stimuleren van de cognitieve, taal-, 

motorische vaardigheden van belang  

bij dit opvoedingsdoel.  

 

Samenspel, fantasiespel, naspelen en 

meespelen zijn voor kinderen belangrijke 

ervaringen. Hierdoor gaan zij grenzen 

verkennen en verleggen. Kinderen leren 

hierdoor wie ze zijn en wat ze kunnen.  

Doordat kinderen binnen UN1EK OPVANG 

andere kinderen ontmoeten worden 

zij weerbaar, krijgen zij zelfvertrouwen 

en ontwikkelen zij een gevoel van 

eigenwaarde. Om de ontwikkeling van de 

persoonlijke competenties te stimuleren 

zijn de volgende punten van belang in 

de begeleiding van de kinderen door de 

pedagogisch medewerkers binnen UN1EK 

OPVANG: 

• Het begeleiden en stimuleren van 

de interne ontwikkelingsgroei van 

kinderen, waarbij de pedagogisch 

medewerkers aandacht voor de 

eigen ontwikkeling van kinderen 

hebben.

• Daarbij is het van belang dat de 

pedagogisch medewerkers een 

omgeving creëren waarin deze 

competenties gestimuleerd kunnen 

worden.

3. Ontwikkelen van sociale 
competenties van kinderen
Binnen het thema sociale competenties 

gaat het erom dat kinderen zich in een 

ander kunnen verplaatsen, kunnen 

communiceren, samenwerken, anderen 

helpen, conflicten oplossen en leren 

voorkomen, kortom het ontwikkelen 

van sociale verantwoordelijkheid. Op 

de kinderopvang komen kinderen met 

andere kinderen in aanraking. Ze moeten 

hier leren om samen te delen, op hun 

beurt te wachten en voor zichzelf op 

te komen. Op deze manier ontwikkelen 

kinderen sociale vaardigheden. Binnen 

de kinderopvang leren kinderen hoe 

het is om in een groep te zijn en 

vriendschappen te sluiten. Naast het 

sluiten van vriendschappen leren wij 

hen ook om stap voor stap kleine 

conflicten op te lossen. Ook maken zij 

in het IKC contact met de pedagogisch 

medewerkers en andere volwassenen.

4. De overdracht van waarden en 
normen
Kinderen moeten de kans krijgen 

om zich de waarden en normen van 

de ‘cultuur’ eigen te maken van de 

samenleving waarvan zij deel uitmaken. 

Binnen de kinderopvang ontmoeten 

kinderen andere mensen en maken zij 
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kennis met verschillende waarden en 

normen. Pedagogisch medewerkers zijn 

zich bewust van hun voorbeeldgedrag. 

Het geven van het goede voorbeeld is 

minimaal net zo belangrijk als corrigeren. 

Voorbeelden van overdracht van waarden 

en normen zijn: elkaar helpen, elkaar 

troosten, ‘fouten’ mogen maken.  

Wij willen dat kinderen leren andere 

normen en waarden te respecteren, 

zonder dat zij het ermee eens moeten 

zijn. 

Ook kijken pedagogisch medewerkers 

voortdurend naar hun eigen handelen 

en naar dat van hun collega. Op deze 

manier kunnen zij vanzelfsprekendheden 

loslaten en hun eigen manier van 

handelen kritisch bekijken. Het is op De 

Bavinck de goede gewoonte om vooral 

het positieve gedrag te benadrukken. 

Ook wij gaan hierin mee. Ook wij maken 

gebruik van het stilteteken en verheffen 

onze stem niet. We sluiten aan bij wat er 

in het schoolplan van De Bavinck wordt 

vermeld.

Missie-kern
Ons kindcentrum is voor kinderen van  

2 t/m 13 jaar. Wij werken groepsgebonden 

en groepsdoorbroken, met veel aandacht 

voor het individuele kind (passend 

onderwijs). Ons kindcentrum staat open 

voor een ieder die onze waarden en 

normen en onze identiteit respecteren. 

Het is ons doel om leerlingen cognitief, 

sociaal -emotioneel en motorisch 

te ontwikkelen, zodat ze kunnen 

doorstromen naar een passende vorm 

van vervolgonderwijs. Onze ambitie is 

om elk kind minimaal één jaar leerwinst 

in een schooljaar te laten doormaken. 

Naast kennisoverdracht besteden we 

veel aandacht aan de culturele, creatieve 

en motorische ontwikkeling van de 

leerlingen.

Motto en kernwaarden
Ons motto is Natuurlijk bloeiend!

Onze kernwaarden zijn:

• een professionele cultuur

• oog voor het individuele kind

• waarde(n)volle samenwerking met 

ouders/verzorger(s)

• één pedagogische aanpak van 

rust, reinheid,regelmaat, relatie en 

rechtvaardigheid

• een gastvrije cultuur waarin we 

aansluiten i.p.v. buitensluiten

BOSOS
Wij houden over elk kind het registratie-

formulier “BOSOS” bij. In BOSOS worden 

de peuters & kleuters elke drie maanden 

geobserveerd en krijgen wij een gedetail-

leerder beeld van de peuters en kleuters. 

Daarnaast biedt BOSOS ons een helder 

overzicht van de leerlijnen en geeft  

het een praktische uitwerking hiervan  

in de groep.

 

BOSOS staat voor:
• Beredeneerd aanbod 

• Observeren 
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• Signaleren 

• Opbrengst gericht 

• Specifiek voor jouw praktijk

Het doel van BOSOS is te komen tot 

een beredeneerd aanbod door gericht 

observeren en signaleren en opbrengsten 

goed in kaart brengen die specifiek zijn 

voor de praktijk. Zo kan de medewerker 

het aanbod aanpassen aan de mogelijk-

heden van de kinderen en aan de moge-

lijkheden van de groep.

 

Deze methode laat met behulp van 

diverse ontwikkelingslijnen zien op welke 

leeftijd een peuter en kleuter bepaalde 

vaardigheden “moet” beheersen.  

De ontwikkelingslijnen zijn:

• De visuele – motorische ontwikkeling

• De taal/denk ontwikkeling

• De auditieve ontwikkeling en de 

ontwikkeling van de lees, - en 

spellingsvoorwaarden

• De ontwikkeling van de 

rekenvoorwaarden

• De sociaal – emotionele  

ontwikkeling 

Ouders worden elk jaar uitgenodigd 

voor een gesprek om samen met de 

pedagogisch medewerker te praten over 

de ontwikkeling van hun kind. Dit gebeurt 

op uitnodiging van de peuteropvang. 

U kunt natuurlijk ook zelf een gesprek 

aanvragen als u hier behoefte aan heeft.

Verjaardag
De verjaardag van uw kind is een 

bijzondere dag. We willen dit graag samen 

met u en met de andere peuters vieren. 

Dat doen we door voor de jarige een 

muts te maken. Voor de jarige wordt een 

rups met kaarsen neergezet en er is een 

cadeautasje met inhoud. Natuurlijk mag 

de jarige een traktatie uitdelen.

Wij zijn als school voorstander van 

gezonde voeding en we stellen het zeer 

op prijs als u hier rekening mee houdt. 

Op internet zijn heel wat leuke ideeën te 

vinden over gezond trakteren met fruit.

Uitstapjes
Af en toe maken we een uitstapje met 

de peuters. We blijven veelal in de buurt 

en wandelen dan naar onze bestemming. 

Voor deze uitstapjes geldt dat er per kind 

één begeleider beschikbaar moet zijn. We 

vragen hiervoor altijd uw toestemming. 

Om dit te kunnen realiseren stellen we 

de hulp van u als ouder/verzorger zeer op 

prijs, zeker met het oog op de veiligheid 

van uw kind.

Praktische zaken
We willen graag dat uw kind veel 

speelplezier heeft en zich optimaal kan 

ontwikkelen. Dat kan mede dankzij een 

paar „spelregels”:

• Kleding
Trek uw kind makkelijk zittende kleding 

aan waarin hij of zij veilig kan spelen 

en die vies mag worden. Vermijd 

bijvoorbeeld lange koordjes aan kleren; 

die maken het spelen onveilig. Is uw kind 

nog niet zindelijk? Geef dan een setje 
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extra kleren mee, zodat we hem of haar 

na een ongelukje kunnen verschonen. 

Komt hij of zij thuis met een vlek op de 

kleding? Dit hoeft geen probleem te 

zijn, want we werken met uitwasbare 

materialen en producten. U kunt de 

vlekken het best eerst uitspoelen met 

koud water en daarna de kleding wassen.

• Sieraden
Het is veiliger als uw kind geen lange 

ketting of oorbellen draagt. Laat sieraden 

daarom zoveel mogelijk thuis.

• Knuffels en speelgoed
Op de eerste dag kunt u uw kind een 

vertrouwde knuffel of favoriet speeltje 

meegeven voor het wennen. Verder 

adviseren we u om knuffels en speelgoed 

zoveel mogelijk thuis te laten, om het 

risico van kwijtraken of beschadiging te 

verkleinen. Mocht dit nog een te grote stap 

zijn dan is het ook mogelijk om de knuffel 

in de rugzak te laten. Is het gemis te groot 

dan kan de knuffel gepakt worden.

Huisdieren
Sommige kinderen zijn allergisch of bang 

voor bepaalde huisdieren. Het schoolplein 

is voor honden niet toegankelijk.

Overige afspraken
• De kinderen hoeven bij plaatsing  

nog niet zindelijk te zijn.

• Is uw kind nog niet zindelijk, 

geeft u dan een luier en wat 

reservekleding mee. Als er thuis 

al een begin is gemaakt met de 

zindelijkheidstraining werken 

wij daar graag aan mee, meldt u 

dit dan even bij de pedagogisch 

medewerksters.

• In de loop van de ochtend eten en 

drinken we wat. U hoeft daarvoor 

niets mee te geven, wij zorgen 

daarvoor.

• Als u verhinderd bent om zelf uw 

kind op te halen en u laat een 

ander uw kind ophalen, geef dit 

dan altijd door aan de pedagogisch 

medewerksters.

• Wij geven uw kind anders niet mee.

• U moet uw peuter apart inschrijven 

op de De Bavinck als u uw kind wilt 

laten doorstromen.

• U kunt hiervoor altijd een afspraak 

maken voor een rondleiding met  

mv Anita van Dam, directeur van  

IKC De Bavinck.

• Houdt uw kind thuis als het een 

besmettelijke ziekte heeft en geef 

dit zo snel mogelijk aan ons door, 

het kan een gevaar opleveren bij 

bijvoorbeeld een zwangerschap.

Gezond naar de peuteropvang
Het is belangrijk dat uw kind lekker in 

zijn vel zit en goed kan spelen. Wij doen 

er alles aan om uw kind een schone en 

gezonde omgeving te bieden, zodat het 

niet ziek wordt. 

Ons beleid op het gebied van gezondheid 

staat op schrift. 

We werken aan de hand van ons school 
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brede Veiligheidsplan, dat u uiteraard mag 

inzien. Het bevorderen van de gezondheid 

van uw kind zien wij als een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. Daarom maken wij 

hieronder duidelijk wat wij voor u kunnen 

betekenen en wat hierin van u wordt 

verwacht:

Medicijnen
Gebruikt uw kind medicijnen? Informeer 

ons daar alstublieft over. We werken 

volgens het protocol „Hoe te handelen 

met zieke kinderen”. Daarin staat dat 

het ons niet toegestaan is medicijnen 

aan uw kind te geven, tenzij u als ouder 

daar uitdrukkelijk om vraagt en hiervoor 

toestemming geeft. We vragen u dan een 

medicijnverklaring in te vullen.

Allergieën
Van allergieën zijn we graag op de hoogte.

In verband met traktaties is het handig als 

we weten of uw kind een voedselallergie 

heeft. 

Hoofdluis
Het kan gebeuren dat uw kind hoofdluis 

heeft. Controleer uw kind hier zelf regel-

matig op. Mocht het voorkomen, meld 

dit dan bij ons. Wilt u ons ook een seintje 

geven als een ander kind in uw gezin 

hoofdluis heeft? 
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Uw kind is ziek
Als uw kind ziek is horen we dit graag 

voor het begin van de peuteropvang- 

tijd. Wilt u dit aan ons doorgeven?

Wordt uw kind ziek bij ons, dan bellen 

we u met de vraag uw kind te komen 

ophalen.

Veilig spelen
Elk jaar inventariseren we wat de risico’s 

zijn op het gebied van veiligheid, welzijn 

en gezondheid in onze peuteropvang.

We kijken bijvoorbeeld of het meubilair 

en het speelmateriaal nog in goede staat 

zijn, de vingerstrips nog op de deuren 

zitten en of de deuren goed sluiten. 

Jaarlijks maken we een plan van aanpak 

met acties die we ondernemen om de 

veiligheid te vergroten. Toch kan er een 

ongeluk(je) gebeuren. We registreren 

(bijna-) ongelukken en gevaarlijke situaties  

om hiervan te leren. De GGD controleert 

hier op.

Meubilair en speelmateriaal
Het meubilair op onze peuteropvang 

is ergonomisch verantwoord. Ons 

speelmateriaal is afgestemd op de 

leeftijd van de peuter en is veilig. Onze 

buitenspeeltoestellen zijn voorzien van 

een veiligheidscertificaat.

(kinder-)EHBO
Er is op onze peuteropvang altijd een 

medewerker/ster aanwezig met een

(kinder-)EHBO-diploma. Op de basisschool 

zijn diverse leerkrachten werkzaam met 

een BHV diploma. We volgen elk jaar 

de herhalingscursus om ons diploma te 

behouden.

Ontruimingsoefeningen
Jaarlijks houden we ontruimings-

oefeningen. We doen dit met het  

gehele IKC.

Ongevallen- en 
aansprakelijkheidsverzekering
We zijn verzekerd voor ongevallen.  

U dient zelf over een aansprakelijkheids-

verzekering voor particulieren (AVP) te 

beschikken voor gevallen waarin uw kind 

onbedoeld schade veroorzaakt.

Samen met ouders
We werken graag met u samen. Wij zien 

onszelf als samenwerkende partner van 

de ouders bij de opvoeding. „Partners”, 

omdat we één gezamenlijk belang 

hebben: het welzijn en de ontwikkeling 

van uw kind. Vertrouwen in elkaar is 

hierbij een voorwaarde. Binnen een open 

vertrouwensrelatie kunnen we zaken 

uitwisselen die ons opvallen. Daarbij 

staan wij open voor opmerkingen van  

uw kant.
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Vanuit Stichting Aanzet worden er 

bijeenkomsten voor ouders van vooral 

de peuters georganiseerd op diverse 

woensdagochtenden in het jaar. Deze 

kunt u vinden op onze app.

Kind brengen en ophalen
Bij het brengen en ophalen van uw kind 

kunt u ons altijd kort iets vertellen of 

vragen. Zo kunt u bij het ophalen horen 

hoe de morgen voor uw kind verlopen is.

Activiteiten en uitstapjes
Vindt u het leuk om op onze peuter-

opvang een handje te helpen? Laat het 

ons weten. Zeker bij feesten en uitstapjes 

zijn een extra paar handen en ogen 

prettig en nodig om de activiteiten te 

kunnen laten doorgaan. 

Activiteiten commissie (AC)
U kunt deelnemen aan de activiteiten 

commissie. Daarin zitten ouders die ons 

helpen met allerlei activiteiten zoals Sint, 

Kerst, Kinderboekenweek, Open Podium, 

KNAK (kijken naar andere kinderen), 

bezoek bibliotheek, de Bavinckdag, 

sportdag, het schoolreisje, etc. Meer 

informatie hierover vindt u op de 

SchoolPraat-app of de website. 

IKC Raad voor 
medezeggenschap 

In de entree bij de personeelskamer 

hangt een Medezeggenschapsraad bus. 

Hierin kunt u al uw suggesties en/of 

opmerkingen deponeren. In de IKC raad 

zitten 3 leden vanuit de oudergeleding 

van onderwijs, 1 lid vanuit oudergeleding 

opvang, 3 leden vanuit medewerkers 

onderwijs en 1 lid vanuit medewerkers 

opvang. De IKC raad gaat over beleids-

matige zaken en komt ongeveer 6x per 

jaar bijeen. Bij diverse zaken heeft de IKC 

raad advies- of beslissingsbevoegdheid.

Omgaan met de gegevens 
van uw kind
We houden gegevens van uw kind bij.  

Hoe we dat doen, lichten we hieronder 

graag toe:

Observeren
We volgen uw kind in zijn of haar ont-

wikkeling. De bevindingen worden met 

u besproken. Als we ons zorgen maken 

bespreken we dit vaker. We werken met 

het kind volgsysteem Bosos. 

Overdracht
Als uw kind doorstroomt naar de basis-

school, dragen wij met uw toestemming 

onze gegevens over aan de school.

Foto’s op de SchoolPraat-app
Uiteraard willen we graag laten zien 

welke leuke activiteiten we doen. Daarom 

plaatsen we regelmatig foto’s op onze 

onze SchoolPraat-app of facebookpagina. 

Hebt u er bezwaar tegen dat uw kind 

herkenbaar is op zo’n foto, laat het ons 
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dan weten. We houden er dan rekening 

mee.

Kwaliteit
Onze peuterspeelzalen voldoen aan de 

Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen 

Peuterspeelzalen en zijn opgenomen 

in het Register Peuterspeelzalen. De 

inspectie kinderopvang (TOKIN) ziet toe 

op naleving van de wettelijk vastgelegde 

kwaliteitseisen. Ons inspectierapport is  

in te zien op locatie en op onze website.

Klachten
Het kan altijd gebeuren dat u, ondanks 

al onze inspanningen, niet tevreden 

bent. Peuteropvangwerk is en blijft 

mensenwerk. Eventuele klachten kunt u 

in eerste instantie met ons bespreken. 

Komen we er samen niet uit, dan kunt u 

contact opnemen met ons bureau aan de 

Emmastraat.

Un1ek Opvang is aangesloten bij de 

landelijke geschillencommissie voor 

Kinderopvang en peuterspeelzalen.  

Meer informatie is te vinden op  

www.degeschillencommissie.nl

Afscheid nemen
De plaatsing op de peuteropvang eindigt 

als uw kind naar de basisschool gaat of 

als u verhuist. Dan breekt er een nieuwe 

fase aan en wordt er afscheid genomen.

De overdracht naar groep 1
De peuteropvang vormt samen met De 

Bavinck één organisatie voor opvoeding 

en onderwijs. Dit betekent niet dat u 

verplicht bent om voor dit IKC te kiezen. 

Daar bent u vrij in!

Gaat uw kind naar groep 1, dan werken 

we uiteraard mee aan een plezierige 

overstap. Hoe hij of zij daar gaat wennen, 

spreken we in onderling overleg af.  

U wordt, na inschrijving, uitgenodigd voor 

een “Dit ben ik” gesprek. In dit gesprek 

komt de ontwikkeling van uw zoon of 

dochter uitvoerig aan bod en worden er 

een 4 tal wen-momenten afgesproken.

Kinderen die vier dagdelen bij ons zijn 

geweest worden “warm overgedragen”. 

Dit betekent dat we met de nieuwe 

medewerker in gesprek gaan over  

de ontwikkeling van dit kind. 

 

Van kinderen die twee dagdelen bij ons 

zijn geweest wordt de BOSOS registratie 

toegestuurd aan de nieuwe medewerker.

Wij bespreken altijd eerst deze BOSOS 

observatie met de ouders en ouders 

tekenen voor overdracht naar de nieuwe 

medewerker.

Tussentijds opzeggen
Wilt u tenminste één maand van tevoren 

aangeven als uw kind ons tussentijds gaat 

verlaten? Wij hanteren een opzegtermijn 

van één maand. Dan kunnen wij zijn of 
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haar vertrek administratief in orde maken.

Tot slot
We streven ernaar om u en uw kind 

een fijne, leuke tijd te bezorgen op onze 

peuteropvang. Het belangrijkste hierbij is 

uw vertrouwen in onze liefdevolle inzet 

en professionaliteit en omgekeerd ons 

vertrouwen in u. We zijn zoals gezegd 

partners in opvoeding. We zullen er 

alles aan doen om uw kind een veilig en 

vertrouwd gevoel te geven en actief te 

werken aan zijn of haar ontwikkeling.

Voor het laatste nieuws over onze 

peuteropvang verwijzen we u tot slot 

graag naar onze website:

www.ikcdebavinck.nl

…en dan is uw kind 4 jaar
En dan is uw kind 4 jaar en gaat het 
naar groep 1, de Olifanten!

Een deurtje verderop…
Na diverse wenmomenten willen de 

meeste kinderen graag naar school. Ze 

kennen de juf, ze kennen hun lokaal en 

ze weten in welke hoeken er gespeeld 

kan worden. Door de dagritmekaarten 

aan de muur weten de kinderen binnen 

de kortste keer hoe de ochtend en de 

middag eruit gaan zien. Op die kaarten 

zien de kinderen afbeeldingen van de 

activiteiten die gedurende de dag aan  

de orde zullen komen.

Om ook u als ouder(s)/verzorger(s) op 

de hoogte te houden van de gang van 

zaken op de school proberen we u 

regelmatig te zien of te spreken. De data 

van deze momenten vindt u terug op 

onze kalender, de SchoolPraat-app en op 

de website. We doen dit op verschillende 

manieren:

Informatieavond
Voor de herfstvakantie wordt er voor 

elke groep (een deel van) een avond 

georganiseerd over de activiteiten in de 

groep. U bent van harte welkom, in de 

groep van uw kind. 

Het is daarbij van groot belang dat we de 

verwachtingen die we hebben als ouders 

en als leerkrachten met elkaar delen!

Startgesprek en 
voortgangsgesprekken
In de eerste week van het nieuwe 

schooljaar wordt u uitgenodigd voor een 

startgesprek. Wij vinden het van groot 

belang om goed met ouders samen 

te werken en op deze manier leren 

ouders en medewerkers, middels een 

kennismakingsgesprek rondom hun kind, 

elkaar beter kennen. Tijdens dit gesprek 

krijgt u een hand-out over wat praktische 

zaken. Daarnaast wordt het volgende 

gesprek met u vastgelegd.

Net als bij de Dolfijnen wordt er gewerkt 

met het leerling observatie systeem 

BOSOS.

Bij de Olifanten wordt u minimaal twee 

keer per jaar uitgenodigd om te praten 

over de ontwikkeling van uw kind. Bij 
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de Beren en Giraffen wordt u drie keer 

uitgenodigd. Twee keer n.a.v. BOSOS 

en een derde keer om de eventuele 

overgang naar groep 3 te bespreken. 

Deze gespreksavonden vindt u terug in  

de jaarplanning.

Bij het halen en brengen
De ouders van de Olifanten mogen hun 

kind tot in de groep brengen de eerste 

paar weken. Op termijn is het wenselijk 

om bij de gele deur op het grote plein 

afscheid te nemen. De Giraffen en de 

Beren komen binnen via de pleindeur van 

hun eigen lokaal. Er wordt buiten op het 

kleuterpleintje afscheid genomen. Vaak 

is er dan ook een beetje ruimte om de 

meest dringende zaken door te geven aan 

de juf. Als u meer tijd nodig heeft is het 

beter om een aparte afspraak te maken 

na schooltijd.

Nieuwsbrief
We delen informatie via de SchoolPraat-

app. Ouders met een smartphone kunnen 

deze downloaden in de appstore. Al het 

nieuws gaat via deze app. Ook de website 

houdt u op de hoogte van allerlei zaken. 

App en website zijn aan elkaar gekoppeld. 

De nieuwsbrief wordt ook op de website 

geplaatst.

SchoolPraat-app de Bavinck
Wij hebben onze eigen SchoolPraat-

app. Veel informatie wordt via deze app 

gecommuniceerd naar de ouders. Op de 

app houden medewerkers een blog bij 

van hun groep. De gebruikersnaam en 

het wachtwoord kunt u opvragen bij de 

medewerker van de groep. 

‘In de kleutergroepen 
werken we veel vanuit de 

kring. Dagelijks wordt er ook 
gewerkt met de kleine kring, 

waarin we kinderen op hun eigen 
denkniveau aanspreken en 

we meer aandacht aan de 
kinderen kunnen geven.’
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De app is gekoppeld aan onze website, 

dus ook daar kunt u informatie na lezen.

De app is voor een smartphone gratis te 

downloaden in de appstore. Zoek naar 

SchoolPraat De Bavinck. U kunt dan 

ook aanvinken dat u blogberichten wilt 

ontvangen van de groep(en) waar uw 

kind(eren) in zit(ten).

Godsdienst
We werken met de methode Trefwoord.

Deze methode werkt aan de hand van 

een kalender die digitaal geprojecteerd 

wordt. Trefwoord is een methode die 

vooral verbinding wil leggen tussen 

allerlei culturen en godsdiensten.

Er wordt veel gewerkt met spiegel-

verhalen, gedichten en liedjes. Gedurende 

een aantal weken vormt dit een thema. 

De thema’s sluiten goed aan bij de 

belevingswereld van de kinderen.

Taal
Alles is taal! We bevorderen de 

taalontwikkeling van kinderen door 

de kinderen te laten vertellen over 

wat ze zoal meemaken. Dit is ook een 

luisteroefening! We lezen veel voor, 

hebben een leeshoek in elke groep, en 

stellen vragen n.a.v. verhalen. We werken 

met een woord paraplu n.a.v. de thema’s. 

Om de woordenschat bij kinderen te 

vergroten moeten woorden veel herhaald 

worden. We werken bij de peuters en de 

kleuters met de woordenschat methodiek 

Logo 3000. Dit is één van de beste 

methodieken om de woordenschat van 

kinderen te vergroten. Uit onderzoek is 

gebleken dat hoe meer woorden een kind 

kent, hoe beter de wereld en later ook 

teksten, wordt begrepen. Dit verhoogt 

de kansen van een kind op een hogere 

uitstroom naar het voortgezet onderwijs.

Spel is taal en taal is ook spel. Open 

vragen stellen aan kinderen tijdens hun 

fantasiespel in de zandbak of bouwhoek 

is ook taal.

Taal en rijmspelletjes, woorden klappen, 

woorden nazeggen, rijmen, het is teveel 

om allemaal te benoemen. Er zijn 

kinderen met een kleinere woorden-

schat dan dat bij hun leeftijd hoort. 

Deze kinderen krijgen een tutor uit de 

bovenbouw. Met de tutor gaan ze 2x per 

week trainen om de woordenschat te 

vergroten. Dit alles wordt aangestuurd 

door de juf.

Bij de kleuters van groep 2 komen ook 

de letters aan bod. Kinderen kunnen 

letters stempelen en gaan meer en meer 

interesse tonen in gedrukte taal.
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Rekenen
Tellen, groter dan, kleiner dan, meer, 

minder, evenveel, allemaal begrippen die 

zeer regelmatig aan bod komen. Ook de 

kalender en de seizoenen, de tijd van 

ochtend, middag en avond komen aan 

de orde. In de groepen is regelmatig een 

winkeltje met een kassa waar spulletjes 

worden “gekocht”.

Muziek
We hebben in elke groep een digitaal 

bord. Aan deze borden zitten goede 

geluidsboxen. Naast lekker zingen 

kunnen we ook muziek horen en er op 

dansen. We hebben muziekinstrumenten 

op school en in het begin wordt vooral 

ontdekt hoeveel lawaai daarmee 

gemaakt kan worden… Er wordt elke dag 

gezongen!

Drama
Als een jongste kleuter wordt voorgelezen 

is de kans groot dat het verhaal wordt 

uitgespeeld terwijl je voorleest of vertelt. 

Kleuters vinden dansen, toneelspelen, 

verkleedkleren heerlijk om hun fantasie 

de vrije loop te laten.

Melk drinken
Elke ochtend drinken we samen met de 

kinderen melk of iets anders. Via school 

kunnen de kinderen een zuivelproduct 

drinken. Dit wordt nu gesponsord vanuit 

Campina schoolmelk.

Bij het drinken mogen de kinderen iets 

gezonds eten; fruit of groente! Onze 

school heeft Groen en Gezond als profiel 
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gekozen en daar hoort gezonde voeding 

ook bij! Wij zijn zelfs in het bezit van het 

vignet Gezonde School!

Graag het fruit geschild in een bakje met 

de naam van uw kind erop meegeven.

Als u een drinkbeker meegeeft, ook graag 

de naam erop.

Knippen, plakken, ontdekken, 
tekenen, bewegen
Wij werken aan de hand van thema’s. 

Deze worden in overleg met de leidsters 

van de De dolfijnen groep gekozen. Soms 

zijn dit vrije thema’s, zoals “verhuizen” 

bijvoorbeeld en er zijn thema’s die 

vastliggen vanwege de tijd van het jaar: 

de seizoenen, Sint of Kerst. 

Het werk wordt in de kring aan de 

kinderen uitgelegd. Daarna hangen ze 

hun naamkaartje op het planbord bij de 

activiteit waaraan ze op dat moment willen 

gaan werken of waar ze willen gaan spelen. 

Een aantal verplichte zaken moet per week 

worden gedaan. Als een kind de verplichte 

zaken een beetje uit de weg gaat zorgt de 

juf ervoor dat zijn of haar naamkaartje bij 

de verplichte activiteit wordt gehangen. 

Tijdens deze werkopdrachten worden 

verschillende technieken aangeboden en 

worden de fijnere bewegingen geoefend 

(potlood-greep, kwast hanteren, knippen, 

plakken etc).

Alles heeft in het lokaal een vaste plek. 

Dit went snel en geeft structuur.  

Structuur geeft ook weer veiligheid!

Groepsdoorbrekende 
activiteiten
Passend onderwijs vraagt om passende  

werkvormen en passende middelen. 

Langzaamaan ontstond bij de leerkrach-

ten van groep 1 en 2 de behoefte om 

ons onderwijs meer aan te passen aan 

het ontwikkelniveau van de kinderen. 

Dit zijn wij gaan vormgeven door 

halverwege het schooljaar 2017-2018 

‘groepsdoorbrekend’ te gaan werken in 

groep 1 en 2. Doel hiervan is om beter 

aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte 

van de kinderen.

 

Deze manier van werken is rustig aan 

gestart. We volgen het kind, evalueren 

regelmatig en stellen ons plan zo nodig 

bij. Het groepsdoorbrekend werken moet 

de kinderen iets opleveren en hen niet 

beperken. Mocht deze manier van werken 

minder passend zijn bij een kind, zoeken 

we met elkaar (school en ouders) naar 

‘hoe dan wel’.

Het groepsdoorbrekend werken in  
de praktijk:
De kinderen starten de dag in hun ‘thuis-

groep’ met de inloop, hier vieren we 

verjaardagen, eten en drinken we samen, 

zingen we met elkaar en luisteren we 

naar verhalen.

Tijdens de speel-werklessen en het 

buiten spelen krijgen de kinderen aanbod 

op niveau. Dit aanbod kan gegeven 

worden op de gang of in andere groep 
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dan de thuisgroep, onder leiding van 

de aanwezige leerkracht. Tijdens de 

speel-werklessen zal de leerkracht in een 

klein groepje een afgestemde les geven 

in de zogenaamde ‘kleine kring’. Ook 

is het praktische aanbod van de speel-

werkles afgestemd op de kinderen. Om 

meer aandacht te kunnen geven aan de 

kleinere groepjes kinderen, is een deel 

van de ochtend een onderwijsassistente 

aanwezig voor de drie kleutergroepen. 

Zij zal de basisgroep aansturen, terwijl 

de leerkracht werkt met kleine groepjes 

kinderen.

Bij de kinderen van net vier jaar staat 

het wennen op school centraal, zodra zij 

vertrouwd zijn met hun thuisgroep en de 

leerkracht en we zien dat ze toe zijn aan 

een ‘stapje meer’, gaan zij meedoen met 

het groepsdoorbrekend werken.

Daarnaast zal één leerkracht alle gymles-

sen verzorgen, één leerkracht de drama-, 

en danslessen en één leerkracht de 

ontwerpende en onderzoekende lessen.

De kinderen krijgen dus te maken 

met verschillende leerkrachten, en 

leerkrachten met verschillende kinderen; 

zij gaan de verantwoordelijkheid over de 

kinderen delen.

Als medewerkers (leerkrachten en 

onderwijsassistente) zijn wij straks 

met elkaar verantwoordelijk voor de 

ontwikkeling van alle kinderen in groep 

1 en 2, daardoor ligt de urgentie om 

intensief samen te werken hoog. Er 

komen meer korte overlegmomenten 

tussen medewerkers, zowel over de 

vorderingen van individuele kinderen, als 

over de praktische uitvoering, als over 

onderwijsinhoudelijke zaken. Dit zal de 

kwaliteit van ons onderwijs verhogen.

Spelend leren
We hebben in elke groep ontwikkelings-

materiaal. Dit zijn puzzels, constructie-

materiaal, kleurenspelletjes, memory  

etc. Deze ontwikkelingsmaterialen 

hebben elk een eigen functie:

• De visuele waarneming. Het nauw-

keurig kijken naar vorm, kleur en 

grootte.

• De auditieve waarneming. Het nauw-

keurig luisteren naar verschillen in 

klank en geluid.

• De taal-denkontwikkeling. Het logisch 

kunnen nadenken en verwoorden.

• De ruimtelijke oriëntatie. Het kan 

ruimtelijke begrippen in afbeeldingen 

weergeven en verwoorden (denk hierbij 

aan voorzetsels als: in, op, naast, onder, 

boven, uit enz.) 

Het oefent ruimtelijke begrippen in het 

platte vlak gecombineerd (de jongen die 

voor en naast het huis speelt). 

Nabouwen van bepaalde figuren of 

tekeningen.
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Ontdekken in hoeken
In elke kleutergroep zijn verschillende 

(vaste) hoeken te vinden:

• De huishoek

• De leeshoek

• De bouwhoek

• De computerhoek

• Zand-en watertafel

• De constructiehoek

• De themahoek

• De taalhoek

• De rekenhoek

Niet alles hoeft in het lokaal gedaan te 

worden. Onze school heeft in de gangen 

vloerverwarming. De gangen worden ook 

voor onderwijsactiviteiten bij de lokalen 

betrokken.

Gymnastiek
De kleuters hebben gymnastiek in het 

speellokaal. Voor de lessen gebruiken we 

een speciale methode met gevarieerde 

bewegingslessen voor jonge kinderen, 

zodat allerlei motorische vaardigheden 

regelmatig aan bod komen. Wilt u ervoor 

zorgen dat uw kind gymschoenen heeft 

met een rubberen zool? Dit voorkomt 

uitglijden bij het rennen. Kleuters hebben 

veel behoefte aan bewegen. Als het 

weer het toelaat zijn we twee keer per 

dag buiten te vinden. Buiten is veel 

materiaal aanwezig zoals karren, fietsen, 

steppen, loopklossen en materiaal voor 

de zandbak.

Ook kan er lekker worden gevoetbald.  

Als onze buitenruimte helemaal af is 

hopen we ook een ontdektuin en een 

klim- en klauterhoek te hebben.

Praktische zaken
De wendagen
Tijdens het “Dit ben ik” gesprek wordt 

met u afgesproken wanneer uw kind 

komt wennen. In december en kort voor 

de zomervakantie komen de wendagen  

te vervallen.

Halen en brengen
Het IKC is 10 minuten voor aanvang open.  

Voorlopig nemen we i.v.m. de Corona 

maatregelen afscheid bij het hek of de 

deur. De juf wacht daar op de kinderen. 

Na vertrek is er altijd nog even een 

“zwaai-moment” bij het raam buiten 

mogelijk.

Schooltijden Onderwijs
Groep 1 t/m 8:
Maandag t/m vrijdag elke dag van 8.30  

tot 14.00 uur. Ook op de woensdag!

Inloop vanaf 8:20 uur.

De lessen starten om 8:30 uur.
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Lunch 
De medewerker van de groep eet met 

de kinderen samen en gaat vooraf of 

na afloop van de lunch meestal met 

de groep naar buiten. Er is een buiten 

speel schema gemaakt voor de groepen. 

Pleinwacht is altijd aanwezig!

Verjaardag
Jarig zijn is voor een kind vaak dé dag van 

het jaar. Dit vieren we natuurlijk ook op 

school. (olifanten niet want zij komen 

na hun verjaardag op school). We maken  

een feesthoed en zingen verjaardag-

liedjes; een heel ritueel.

Bij een verjaardag hoort een (gezonde) 

traktatie, voor de kinderen van de klas en 

het mag ook voor de leerkracht. De jarige 

mag een grote kaart uitzoeken en deze 

wordt voorzien van alle namen van de 

medewerkers. 

Zelfstandigheid
Het is fijn als u uw kind heeft geleerd 

zich zelfstandig aan en uit te kleden. Dit 

hoort een 4 jarige ook te kunnen. Het 

helpt een kind als de ritsen en de knopen 

gemakkelijk te hanteren zijn. Vooral op 

gymdagen scheelt dit enorm veel tijd.

Kinderen mogen gymmen in hun onder-

goed, maar een gymbroekje en shirt 

mag natuurlijk ook. In verband met de 

hygiëne zijn gym-schoentjes verplicht. 

Graag gymschoenen met klittenband of 

elastisch bandje, voorzien van de naam 

van uw kind.

We gaan ervanuit dat uw kind zindelijk 

is als het 4 jaar is. Voor kinderen die 

af en toe een ongelukje hebben, is er 

verschoning op school. Als de ongelukjes 

te “heftig ” zijn bellen we naar huis, 

zodat u uw kind zelf kan verschonen. 

Een verschoningsruimte is op school 

aanwezig.

Ziek zijn
Soms komt het voor dat ouders vragen of 

hun kind binnen mag blijven tijdens het 

buiten spelen omdat het kind nog niet 

helemaal is hersteld. 

Wij kunnen kinderen niet alleen in de klas 

laten, want dan is er geen toezicht. Het is 

beter dat u uw kind nog een extra herstel 

dag gunt. 

Wij willen graag weten als uw kind thuis 

blijft. Wij verzoeken u dit telefonisch door 

te geven voor half 9 en voor kwart over 1 

of via de SchoolPraat-app.

Als uw kind zonder onze kennis niet op 

school is wordt u gebeld. We willen niet 

het risico lopen dat een kind niet op 

school verschijnt terwijl u denkt dat  

uw kind er wel is!

Anita van Dam

Directeur
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Door de maatregelen tijdens de Coronapandemie komen de ouders niet binnen in het kindercentrum. Breng en haalmomenten  
zijn om die reden buiten, bij de hekken van de peuterspeelzaal en bij het hek van de groepen 1/2. Giraffen en Beren komen  
binnen bij hun eigen pleindeur. De Olifantengroep komt binnen bij de gele deur op het grote plein.

Dag programma Peuteropvang 2 tot 4 jaar

Tijden Aanbod Verdieping aanbod

08.30 uur tot 08:40 uur

VVE Aanbod 

Binnenkomst.  

 

Kinderen worden welkom geheten en er 

vindt een overdracht plaats met de ouder. Bij 

binnenkomst vindt er al een gesprek met de 

kinderen plaats. Er is koffie en thee voor de 

ouders die dat willen.

Taalgesprek

Kort gesprek over, ontbijt, welk spel ga je 

doen? 

08:40 uur tot 10.00 uur 

VVE aanbod 

Er is een begeleid spel.

De pedagogisch medewerkers gaan bij de 

peuters zitten en gaan zowel individueel als 

in groepjes in gesprek met de kinderen. Ze 

stimuleren de peuters en helpen ze op weg 

om het spel en het gesprek te bevorderen. 

Van belang hierbij is dat we de peuters 

stimuleren om met elkaar gesprekjes te 

voeren.

Een boekje voorlezen, een spel met tellen, 

een spel met kleuren. Een spel in de 

huishoek. Van belang is een betekenisvolle 

leeromgeving.

Bijlage
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Tijden Aanbod Verdieping aanbod

10.00 uur tot 10.20 uur 

VVE aanbod 

opruimen en aan tafel 

Opruimen, plassen en handen wassen. 

Dit gaat onder begeleiding van het opruimlied 

(vast ritueel). Alle kinderen worden 

geactiveerd om zelf het speelgoed op te 

ruimen. 

Handen worden gewassen en eventueel luiers 

verschoond. 

Persoonlijke hygiëne; 

het dagelijkse opruimlied. 

Tijdens het handen wassen en verschonen 

van de luiers is er altijd contact met het kind 

en vinden er korte gesprekken plaats. 

10.20 uur tot 11.00 uur  

VVE aanbod tijdens een begeleid spel 

moment. 

Aan tafel/ of kring met de kinderen.  

 

Tijdens het tafel/ kring moment eten we 

samen met de kinderen fruit en worden er 

liedjes gezongen en een boekje voorgelezen. 

Deze activiteiten hebben betrekking op het 

thema. 

Dit is ook het moment dat de dagritme 

kaarten worden besproken

Dagritme kaarten. 

Een boekje wat betrekking heeft op het 

thema. 

 

Knutselen. 

Kinderen hebben de ruimte om hun 

belevenissen te vertellen. 

De kinderen luisteren naar elkaar en zijn in 

gesprek met elkaar. 

11.15 uur tot 11.45 uur  

VVE aanbod motorische vaardigheden 

Buitenspelen. 

De kinderen worden gestimuleerd zelf hun jas 

aan te doen. Kinderen helpen elkaar. 

Buiten zijn er fietsen en steppen om mee te 

spelen en buiten is er ook een zandbak (met 

scheppen, harkjes, vormpjes, emmers etc.) . 

Bovendien is er een speeltoestel met glijbaan.

 

Op deze manier wordt de motoriek 

gestimuleerd. 
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Tijden Aanbod Verdieping aanbod

11.45 uur tot 12.00 uur Naar binnen (overgangsmoment)  

 

De kinderen doen hun jas uit, plassen en 

handen wassen. 

Bevorderen zelfredzaamheid en motoriek; 

het zelfstandig aan- en uitkleden wordt 

gestimuleerd. 

12.00 uur tot 12.30 uur.  

 

VVE aanbod

Lunch 

Iedereen pakt zelf zijn meegebrachte lunch en 

gaat aan tafel zitten. 

Er wordt gevraagd wat de kinderen op 

brood hebben en wat zij te drinken hebben 

meegenomen.  

 

Hoeveel boterhammen? (reken moment)

12.30 uur tot 13.00 uur VVE Rustmoment.  

 

Een boekje lezen of op de bank zitten. 

Er wordt voorgelezen en naar behoefte een 

spel gedaan. Aan tafel is er de mogelijkheid 

om een spel met kleuren te doen en het 

stapelen van de juiste figuren. 

13.00 uur tot 13.30 uur VVE aanbod. Buitenspelen 

Als het weer dit niet toelaat dan spelen we 

binnen.

Buiten zijn er fietsen en steppen om mee 

te spelen en er is ook een zandbak en een 

speeltoestel. Op deze manier wordt de 

motoriek gestimuleerd. 

13:30 uur tot 14:00 uur VVE aanbod Tijdens kring moment eten we nog een koekje 

met zingen, vertellen en voorlezen.

Kinderen luisteren naar elkaar.

14.00 uur Overdracht  

Ophalen van de kinderen en overdracht met 

de ouders

Er vindt een overdracht plaats met de ouder 

en de kinderen worden gedag gezegd. 

Aanbod VVE
VVE: Per 1 augustus 2020 is het voorschoolse-educatie VVE-aanbod aan doelgroep peuters van 2 jaar en zes maanden (2,5 jaar) tot  

4 jaar uitgebreid naar 960 uur. Het gaat om 16 uur per week. Deze urennorm is als volgt verdeeld in het volgende aanbod: 
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• Bij peuteropvang IKC de Bavinck komen kinderen met een VVE-indicatie al vanaf een leeftijd van 2 jaar. We gaan in de berekening  

uit van de leeftijd van 2,5 jaar. 

• De peuteropvang is dagelijks geopend van 08.30 uur tot 14.00 uur. De peuteropvang is tijdens de schoolvakantie gesloten. 

• De kinderen met een VVE indicatie komen 3x in de week (en ontvangen dus 16,5 uur VVE op weekbasis). 

• Peuteropvang vindt plaats gedurende de schoolweken. Een jaar heeft gemiddeld 40 schoolweken. 

• Van 2,5 jaar tot 4 jaar komt een peuter dus 60 weken naar de peuteropvang. Twintig schoolweken vanaf 2,5 tot 3 jaar en 40 school-

weken in het 3e levensjaar. 

• 16,5 uur per week x 60 weken is 990 uur. 

• Deze kinderen ontvangen dus 990 uur VVE in hun periode bij de peuteropvang. 

• De 30 extra uren compenseren de nationale feestdagen die niet in een vakantie vallen en waarop men geen VVE kan ontvangen.  

Denk aan Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, de jaarlijkse studiedag van het IKC en Goede Vrijdag. Ook de inloop waarin niet expliciet 

een educatief aanbod wordt aangeboden wordt hiermee gecompenseerd. 

• De medewerkers van de peuteropvang die met kinderen uit de peuterleeftijd werken beschikken minimaal over Nederlandse 

vaardigheden op niveau 3F. 

 

Startblokken
Dit VVE-programma wordt gekenmerkt door een ontwikkelingsgerichte aanpak. Dat betekent dat de methodiek aansluit op de actuele 

ontwikkelingsmogelijkheden en belangstelling van kinderen in de groep en tegelijk aanstuurt op het zetten van een volgende stap in de 

kinderlijke ontwikkeling.

Dit aansturen op de volgende stap in de ontwikkeling past binnen Vygotsky’s eerder genoemde visie van de zone van de naaste 

ontwikkeling.

Startblokken gaat uit van een benadering van het jonge kind waarin spel centraal staat. Als PM’er speel je mee met kinderen, waarbij 

interactie heel belangrijk is.

Omdat ontwikkelingsmogelijkheden en interesses per situatie en voor elk kind verschillen, wordt er niet gewerkt met een vaste structuur 

of gesloten werkplan. In plaats daarvan voorziet het programma in ‘bouwstenen’ voor de professional. Dit zijn handvatten die pedagogisch 

medewerkers en leraren helpen om een toegesneden plan van activiteiten met en voor de doelgroepkinderen te maken, waardoor de 

doelen behaald worden. De bouwstenen zijn ontleend aan perspectieven op de kinderlijke ontwikkeling. Zij betreffen het aanbod van 
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activiteiten en de doelen daarbij, de inhoud en thematiek van de activiteiten, het pedagogisch-didactisch handelen van de PM’er en 

leerkracht.

Pedagogisch medewerkers die met Startblokken werken hebben een speciale training gevolgd.

Wij werken met thema’s zoals, schoenenwinkel, brandweer enzovoorts. We gebruiken ook de jaargetijden, maar de jaargetijden zijn 

verwerkt in een thema. Jaarlijks worden de thema’s vastgesteld met de leerkrachten van de onderbouw. Dan is de doorgaande lijn 

zichtbaar van 2 tot 6 jaar. 

In deze thema’s komen de volgende activiteiten aanbod:  
• Wij werken in kleine groepjes 

• Veel herhalingen/ en benoemen kleuren, letters, cijfers 

• Wij lezen boekjes voor 

• Wij zingen met de kinderen 

• Wij maken voorwerpen zichtbaar voor de kinderen en benoemen deze 

• Tijdens de grote kring bespreken wij samen met de kinderen onderwerpen en leren de kinderen van elkaar 

• In de themahoeken spelen wij het spel voor, zodat de kinderen weten wat zij in de hoeken kunnen spelen 

• Wij knippen, plakken en knutselen  

• Wij werken aan de grove motoriek en de fijne motoriek

•  Rekenkundige opdrachten als tellen, meer-minder, groter-kleiner, jezelf meten.

 

Themaplanner
Bij de peuterspeelzaal werkt men het gehele dag met het programma. Woorden, liedjes, spelletjes en overige activiteiten die betrekking 

hebben op het thema komen op vele momenten terug.

Wij werken met een themaplanner die wij samen met de onderbouw uitwerken en invullen. Ook worden hier de activiteiten in verwerkt. 

Omdat wij inspelen op de ontwikkeling en interesse van de kinderen kan het zijn dat niet alle activiteiten aan bod komen die in de 

themaplanner zijn beschreven.

Betekenisvolle thema’s
Wij werken aan de hand van betekenisvolle thema’s uit het leven van peuters (bijvoorbeeld ‘de bakker of ‘de winkel’). Hierbij organiseren 
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wij een rijke leeromgeving door middel van een speelhoek, een werkplaats, leergesprekken en losse activiteiten. Op de Leerplekken 

werken kinderen aan de verschillende ontwikkelingsgebieden. Wanneer kinderen bijvoorbeeld het thema winkel uitspelen in de speelhoek 

werken zij aan zowel taal (rol uitspelen, gebruik gangbare uitspraken en begrippen), rekenen (betalen, afvinken boodschappen) als aan de 

sociaal-emotionele ontwikkeling (rollen toebedelen, samen spelen in hoek). De prentenboeken worden meerdere keren herhaald, zodat 

kinderen het verhaal/het thema beter begrijpen en zinsconstructies aanleren.

Inrichting en materialen
De groepsruimte voor de peuters is zodanig ingericht dat de kinderen op een veilige manier kunnen spelen en ontdekken. De indeling van 

de groepsruimte biedt kinderen de mogelijkheid om zelf keuzes te maken. Er zijn verschillende hoeken gecreëerd zodat kinderen in kleine 

groepjes of alleen kunnen spelen, maar ook kunnen kiezen in wat voor hoekje zij willen spelen. Zij kunnen kiezen om een rustig spel te 

doen in bijvoorbeeld de huishoek en bouwhoek of even rustig zitten in de leeshoek. We streven ernaar de ruimte flexibel en uitdagend in 

te delen waarbij het uitgangspunt is om de zelfstandigheid van het kind te stimuleren.

We werken met een voorbereide omgeving: een ruimte die steeds opnieuw op de ontwikkelingsfasen of speelbehoeften van de aanwezige  

kinderen is afgestemd. Het is een plek waar kinderen ongestoord kunnen spelen en waar voor ieder kind uitdagende voorwerpen aan-

wezig zijn.Gedurende de dag ordent de pedagogisch medewerker regelmatig het speelgoed op vaste plekken in de ruimte: op de vloer,  

op een laag tafeltje en in een open kast. De medewerker doet bijvoorbeeld alle ballen weer in de wasmand, de houten ringen in een tasje, 

zet de bekers weer op een rij, doet de poppen in een bedje, de boeken op de plank, de auto’s in de garage, de pannetjes en serviesgoed 

weer in het keukentje, de duplo in een emmer, etc. 

Verbinding met de ouders
Ouders worden via de de SchoolPraat-app geïnformeerd over een thema en de activiteiten die wij doen met de kinderen.

Op onze Facebook pagina en SchoolPraat-app zetten wij zoveel mogelijk foto’s van onze activiteiten met de kinderen, om ouders bewust 

te maken met wat wij doen en geven wij tips over welke activiteiten er mogelijk zijn om met de kinderen te doen. Denk bijvoorbeeld aan 

peuterlab, een bezoek aan de boerderij, de bibliotheek, de winkels.

Bij het halen en brengen is er ruimte voor de dagelijkse overdracht. Ouders mogen hun kinderen in de groepsruimte ophalen. Zo zien zij 

wat er gebeurt op de groep en wat hun kind bezighoudt.
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