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1.

Inleiding

Het pedagogisch beleidsplan van Peuteropvang Buurse bestaat uit twee
onderdelen:
Algemeen pedagogisch beleid
Hierin staat beschreven wat onze visie is op kinderopvang hoe we vorm
geven aan deze visie.
Pedagogisch werkplan
In het tweede deel, het deel dat u nu leest, wordt beschreven hoe het
algemeen pedagogisch beleid vertaald wordt naar de praktijk. Dit gaat
volgens een vast format die ontwikkeld wordt door de beleidsmedewerkster.
Ook worden de jaarlijks gestelde doelen in het pedagogisch werkplan
vertaald naar de praktijk. Locatiemanagers zijn verantwoordelijk voor het
invullen van dit pedagogisch werkplan.
Dit pedagogisch werkplan is voor locatie Buurse
2.

Algemene gegevens locatie

Locatiemanager en leidster:
Adres locatie:
Postcode en plaats:

Bertine Onland - Lohuis
De Noor 101
7481 RL Buurse

Telefoonnummer:
Email:
Website:

053-5696363 of 06-22180692
peuteropvangbuurse@gmail.com
www.peuteropvangbuurse.nl

LKR-nummer Peuteropvang:

108293336

Openingstijden:

dinsdag, van 08:30 tot 11:30
dinsdag, van 11:30 tot 14:00 (*)
woensdag, van 08.30 tot 11.30
woensdag, van 11.30 tot 14.00 (*)
vrijdag, van 08:30 tot 11:30
vrijdag, van 08.30 tot 14.00 (*)

(*) Vanaf 1 april 2019 is het mogelijk voor ouders om te kiezen voor een
verlengende opvang dag op de dinsdag/woensdag/vrijdag (bij voldoende
aanmeldingen).
De opvang is tijdens de schoolvakanties van Basisschool Buurse gesloten.
3.

Doelen van de locatie

Deze Peuteropvang bestaat voornamelijk uit kinderen uit het dorp Buurse en
vormt samen met de basisschool van Buurse een IKC. Dit jaar willen we de
samenwerking nog meer optimaliseren en daarmee de doorstroming van het kind
naar de basisschool zo gemakkelijk en goed mogelijk begeleiden door warme
overdracht.
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4.

Vorm van opvang en groep

In het onderstaande overzicht kunt u zien welke vorm van opvang aanwezig is
op de locatie in Buurse. Daarnaast wordt beschreven welke soort groep er is,
wat de naam van de groep is en via welke telefoonnummer u de betreffende
groep kunt bereiken.
Naam van de
groep
POV Buurse

5.

Vorm van opvang

Soort groep

Peuteropvang

Horizontaal

Leeftijd
kinderen
2 – 4

Telefoon
nummer groep
053-5696363 /
06-22180692

Dagindeling

Bij Peuteropvang Buurse maken we gebruik van de volgende dagindeling:
8:30

Ouders/verzorgers brengen kinderen

8:45

In de




10:00

In de kring. Terugkijken: waar, met wie hebben we
gespeeld etc. Plannetje maken en samen opruimen

10:15

Aan tafel, samen eten en drinken

10:30

Naar buiten of naar de speelzaal

11:00 / 11:15

In de kring, verhaaltje voorlezen, liedjes zingen of
kringspel, eventueel verjaardag vieren

11:30

Ouders/verzorgers halen de kinderen op.

kring
Wie is aanwezig?
Verhaaltje
Plannetje maken, wie waar gaat spelen

Bij een verlengde ochtend tot 14:00 uur (indien van toepassing)
11:45

Tafel dekken en lunchen en afruimen

12:15

Plan maken, wie waar gaat spelen

13:00 / 13:15

Naar buiten/speelzaal

13:45

In de kring, terugkijken

14:00

Ouders/verzorgers halen de kinderen op.

Daarnaast is er eens per maand een koffie/thee ochtend voor
ouders/verzorgers van 08:30 tot 08:45 uur. Dit is onder andere belangrijk
voor de ouderbetrokkenheid. De data staan vermeld op het prikbord.
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6.a Achterwacht
Werknemers zijn in principe niet alleen aanwezig op een locatie. Op de
locatie in Buurse zijn tijdens de openingstijden van de opvang altijd diverse
leerkrachten aanwezig. In geval van calamiteiten is een achterwacht geregeld.
Deze achterwacht heeft een reistijd naar de locatie van maximaal 15 minuten
en is in het bezit van een sleutel van de locatie. Op de locatie in Buurse
bestaat de achterwacht uit:
Naam
Lieke Haarhuis
Susan Maurik
Bianca Siegerink
Jolande Ter Huurne

Functie
Pedagogisch
Pedagogisch
Pedagogisch
Pedagogisch

Basisschool Buurse

Leerkrachten

medewerker (*)
medewerker (*)
medewerker
medewerker

Telefoonnummer
053-5726115/06-15548744
053-5726115
06-27887071
053-5696559
053-5696363

(*) Bemiddelings-/beleids-/coach- en pedagogisch medewerker Gastouderbureau
Snoesje.

6.b Beleid en coaching
Volgens de nieuwe wetgeving vanaf 2019 is de inzet van een pedagogisch
beleids-/coach medewerker verplicht. Dit is om de de kwaliteit van de
kinderopvang te waarborgen. Dit houdt onder andere in dat, iedere pedagogisch
medewerker jaarlijks coaching krijgt bij de dagelijkse werkzaamheden.
De pedagogisch beleidsmedewerker coacht de pedagogisch medewerkers bij de
dagelijkse werkzaamheden. Per fulltime formatieplaats wordt minimaal 10 uur
coaching per jaar berekend. De verdeling van het totaal aantal uren over de
medewerkers is maatwerk. Daarnaast houdt de pedagogisch beleidsmedewerker
zich ook bezig met de ontwikkeling van het pedagogisch beleid. Per
kindercentrum wordt minimaal 50 uur per jaar berekend. De verdeling van het
totaal aantal uren over de kindercentra is maatwerk.
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7. Spelen onder beperkt toezicht
Spelen onder beperkt toezicht mag alleen in het gebouw op de aangewezen
plekken. Het kan zijn dat de pedagogisch medewerker een kind aan het
begeleiden is op de wc en dat de rest van de kinderen in de groep aanwezig
is. In de huisregels staat specifiek benoemd waar de kinderen mogen komen.
Buiten is altijd een volwassen iemand bij de kinderen. Ook dit staat benoemd
in de huisregels.

8. Veiligheid
Van elke locatie wordt jaarlijks een risico-inventarisatie gemaakt met
betrekking tot de veiligheid van de kinderen. Het gaat hierbij om de fysieke
veiligheid. Daarnaast wordt een ongevallen registratie bijgehouden en een
registratie van gevaarlijk situaties. Vanuit de organisatie is een protocol
veiligheid geschreven waarin staat hoe de pedagogisch medewerkers de risico's
zo minimaal mogelijk kunnen houden. Omdat per locatie de situatie
verschillend is, is het mogelijk om in dit werkplan aanvullende
veiligheidsregels te omschrijven en huisregels voor ouders en bezoekers.

9. Gezondheid
Evenals van de veiligheid wordt ook van de gezondheidsrisico's jaarlijks een
inventarisatie gemaakt. Regels om de risico's zoveel mogelijk te beperken
worden omschreven in het protocol gezondheid. Ondanks de genomen maatregelen
m.b.t. gezondheidsrisico's hebben we regelmatig te maken met zieke kinderen.
Welke kinderen er wel of niet mogen komen als ze ziek zijn en wat we doen als
kinderen ziek worden tijdens hun bezoek aan Peuteropvang Buurse staat
beschreven in het protocol 'zieke kinderen en medicijnen'. Ook staat hierin
beschreven wat ouders moeten doen als kinderen bij Peuteropvang Buurse
medicijnen moeten hebben. Deze geven we alleen als ouders daar toestemming
voor geven.

10. Activiteiten
Voor de peuteropvang wordt er jaarlijks een budget beschikbaar gesteld om
activiteiten mee te organiseren. Denk hierbij aan het vieren van Pasen,
Sinterklaas en Kerst. Tijdens deze jaarlijkse activiteiten blijven
de kinderen in de groep. Het kan ook zijn dat er activiteiten op een andere
locatie plaatsvinden, denk hierbij aan de kinderboerderij of activiteiten in
het speellokaal.
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11. Huisregels















Kinderen en ouders wachten buiten op het schoolplein tot 8:30. Bij
regen mag er in de gang gewacht worden. Men houdt rekening met de
kinderen die al les hebben
8:30 lokaal open
Ingang/uitgang direct naast het peuterlokaal
Kinderen en ouders komen niet verder dan de wc naast de groep
Er is altijd een pedagogisch medewerker buiten als de kinderen
buiten spelen. Moet een kindje plassen, dan moet het alleen naar
binnen. Voor het buiten spelen is er een moment dat kinderen kunnen
plassen of verschoond worden
Kinderen wordt duidelijk gemaakt waar ze mogen spelen op het
schoolplein. In het begin zal dit met stoepkrijt worden aangegeven
Pm'er staat strategisch op het plein, zodat ze overzicht heeft
In het speellokaal mag niet op het wandrek geklommen worden
In het speelhuis in het lokaal mag alleen beneden gespeeld worden.
Kinderen mogen niet naar boven. De trap is verboden om op te klimmen
en deze is afgeschermd voor de kinderen
Kinderen mogen niet in de kasten van de kleutergroep komen
Kinderen gaan alleen onder toezicht gezamenlijk naar het speellokaal
elders in de school
Kinderen gaan alleen onder toezicht gezamenlijk naar de bibliotheek
elders in de school
Kinderen die dit kunnen gaan in principe alleen naar het toilet, dit
ter beoordeling aan de PM’er

12. Oudercommissie
Peuteropvang Buurse beschikt over een Oudercommissie. De huidige leden van
de oudercommissie zijn:
-

Lieke Haarhuis (voorzitter, 06-15548744, liekehaarhuis@hotmail.com)
Ymke Ter Beek (secretaris en lid)
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