Pedagogisch plan van de locatie
(Huisregels) dagopvang

Pedagogisch plan
peutergroep
Dorpsweg Poederoijen
Dorpsweg 2
5307 HK Poederoijen
Juni 2020

Dit formulier is afgedrukt op 28-08-2020.
PED001.F.016

Versie: 009 Definitief | Datum: 10/09/2018

Pagina 1 van 3

Pedagogisch plan van de locatie
(Huisregels) dagopvang
Pedagogisch plan van de locatie

In het pedagogisch beleid van Kibeo staat beschreven op welke wijze we vormgeven aan het
pedagogisch werken met kinderen op de verschillende groepen. In dit pedagogisch plan beschrijven
we de afspraken met de kinderen en de opvang in groepen op deze locatie.
Eenmaal per jaar evalueren we met het team het pedagogisch plan van de locatie en passen het
waar nodig aan.
CHRISTELIJKE OPVANG
Deze Kibeo-vestiging is een christelijk kindcentrum. Identiteit heeft in gezin, kerk en kindcentrum
veel raakvlakken. Dit biedt veiligheid en herkenbaarheid voor uw kind. Hoewel er veel in
groepsverband gewerkt wordt, is er veel aandacht voor het individuele kind.
Tijdens de kringmomenten wordt er aandacht besteed aan een Bijbelverhaal. Er is daarnaast veel
ruimte voor taal- en spraakontwikkeling.
De peutergroep is gehuisvest in de dorpsschool Juliana van Stolberg.
Afspraken
Wij maken met elkaar afspraken zodat we samen veilig kunnen spelen op de groep.
Binnen
•
We eten samen aan tafel
•
We zitten aan de tafels en op de stoelen en banken
•
We gebruiken speelgoed en meubels op de manier zoals ze bedoeld zijn
•
We klimmen niet in een kast als we iets van de bovenste plank willen, maar vragen dat
•
We rennen alleen als we buiten zijn
•
We doen rustig en voorzichtig in de buurt van ruiten en ramen
•
Speelgoed ruimen we na gebruik weer op
•
De buitendeur is tijdens openingstijden op slot
•
Het hekje bij de deur – entree – is altijd gesloten
Buiten
•
We hebben respect voor de natuur
•
We blijven op het plein als we buiten spelen
•
We wachten tot de pedagogisch medewerker zegt dat we spullen uit de schuur mogen
halen of we wachten tot de pedagogisch medewerker de spullen uit de schuur heeft
gehaald
•
We gooien niet met zand
Omgang met elkaar:
•
We spelen samen en respecteren elkaar
•
We vragen de pedagogisch medewerker om hulp als we ergens niet bij kunnen.
•
Voor we aan tafel gaan ruimen we eerst samen op
•
We vragen toestemming aan een ander als we met zijn/haar speelgoed willen spelen. Als
de ander dat niet wil dan respecteren we dat
Zelfstandigheid
Kinderen worden zoveel mogelijk gestimuleerd in zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Dit doen we
bijvoorbeeld door:
•
Kinderen oefenen om met een vork te eten wanneer zij daaraan toe zijn
•
Met aan- en uitkleden doet elk kind zoveel mogelijk zelf wat het zelf kan
•
Als het kind eraan toe is beginnen we met zindelijkheidstraining
•
de kinderen uit een gewone beker te laten drinken
•
kinderen kleine opdrachtjes te laten uitvoeren
Hygiëne
•
We wassen voor het eten onze handen
•
Na het eten wassen we onze handen en monden
•
Als we naar het toilet moeten doen we dit zover als mogelijk voor we aan tafel gaan
•
Na het toiletbezoek leren we de kinderen om de handen te wassen
Meebrengen
Als uw kind naar de kinderopvang komt willen wij u vragen om het volgende mee te brengen:
•
Set reservekleding
•
Luiers indien u er voor kiest om geen luiers van Kibeo te nemen
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Organisatie van de locatie
Begrippen
Gebaseerd op Wet kinderopvang en Besluit kwaliteit kinderopvang 2017.
Basisgroep
Een vaste groep kinderen in de buitenschoolse opvang. Omdat er per dagdeel andere kinderen
kunnen komen, kan de samenstelling van de basisgroep per dagdeel verschillen.
Stamgroep
Een vaste groep kinderen in de dagopvang. Omdat er per dagdeel andere kinderen kunnen komen,
kan de samenstelling van de stamgroep per dagdeel verschillen.
Stamgroepruimte (‘groepsruimte’)
Binnenspeelruimte waar de stamgroep hoofdzakelijk aanwezig is. Een kind maakt met de vaste
stamgroep gedurende de week gebruik van maximaal twee verschillende stamgroepruimten.
Werken in groepen
Naam
groep
Groep 1

Kinderen in de
leeftijd vantot
2 tot 4 jaar

Maximum
aantal
kinderen*
16

Soort groep

Dagdelen geopend

losse
Maandag t/m vrijdag:
peutergroep
8.15-12.15 uur
* De feitelijke groepsgrootte is afhankelijk van de leeftijd van de aanwezige kinderen, en wordt
berekend met behulp van de rekentool 1Ratio.
Voor alle kinderen bieden wij leeftijdsgerichte activiteiten aan.
Aard en organisatie van activiteiten waarbij kinderen de groep verlaten
Activiteiten waarbij de kinderen op deze vestiging de stam-/basisgroep kunnen verlaten zijn:
Activiteit
Sportactiviteit

Wat gaan we doen
en waar
Met zijn allen naar de
gymzaal

Wie begeleidt

Extra informatie

Pedagogisch
medewerker

Vakantie
Tijdens de schoolvakanties zijn wij gesloten.
Voorschoolse educatie (VE)
VE houdt in dat je kind meedoet aan een educatief programma. Dit programma is erop gericht zo
vroeg mogelijk in te spelen op eventuele problemen in de ontwikkeling bijv. (taal)achterstanden,
zodat een kind een goede start kan maken in het basisonderwijs.
Kinderen die dit extra steuntje in de rug nodig hebben, hebben recht op minstens 16 uur VE. Deels
ontvangen zij dit in het reguliere programma. Afhankelijk van het aantal dagdelen dat het kind de
opvang bezoekt wordt hen een gratis dagdelen aangeboden zodat er aan deze voorwaarde voldaan
wordt. Indien de locatie slechts twee dagdelen geopend is, kan een extra dagdelen in overleg met
de ouders/verzorgers op een andere locatie van Kibeo worden afgenomen.
Op deze locatie gebruiken wij het VE-programma Uk en Puk.
Om de overgang naar school gemakkelijker te maken, nemen wij in het activiteitenplan VE
activiteiten op die het kind voorbereiden op school.
Ten behoeve van voorschoolse educatie is de ruimte ingericht met diverse themahoeken.
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