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Peuterbeleid
samen spelen, samen leren
en van alles uitproberen
onze missie

Dit beleid is een uitwerking van het pedagogisch
beleid van Huis de B voor peuters en VVE.
Het peuterbeleid is voor alle kinderen op Huis
de B van 2 en 3 jaar, zowel van werkende of
studerende ouders of vanuit het kansenbeleid
van de Gemeente Groningen.
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Pedagogische visie
•
•
•
•

respect
groei
vrijheid
huiselijke sfeer

Kansen voor kinderen
We zien het voldoen aan de VVE-plus eisen van de
gemeente als een maatschappelijke taak. We hebben
niet alleen een commerciële taak. Net zoals we al zes
jaar Buurtkinderen bij de BSO hebben. Zo werken we
aan een doorlopende ontwikkelingslijn.

Integratie en samenleven
Kinderen met een VVE-indicatie spelen en leren samen
met onze groep kinderen van tweeverdienende
ouders. We hebben integratie van kinderopvang en
peuteropvang in de praktijk van Huis de B.

Opvoeddriehoek

Visie

We werken samen met ouder(s) en school aan de
opvoeding van onze kinderen. Alleen door een goede
dialoog tussen de volwassenen kunnen de kinderen
optimaal groeien.

“Het is in opvoeding en onderwijs van belang om
kinderen vanuit een positief perspectief te benaderen:
hoop en perspectief als richtsnoer van opvoeding.
Het is belangrijk om kinderen van jongs af het idee
geven dat de wereld hen nodig heeft.
Kinderen hebben het nodig om nodig te zijn.”
Micha de Winter
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VVE methode Piramide
❖ Piramide werkt met thema’s per maand
❖ Aansluiting met school zoeken (Startblokken)

Opbrengstgericht werken (Peuterstappen)
❖ Data – Duiden – Doelen - Doen

Plannen

Ontwikkel
en zorg
structuur

❖ Groepsplan
❖ Individuele plannen
❖ Kindbesprekingen met de IB-er van Huis de B

Opvoeddialoog
❖ Ouderprogramma en -gesprekken
❖ (Warme) overdracht met de IB-er op school
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Welkom

Eten en
drinken
Herfst

Mensen

Kleding

Wonen

Piramide

Feest

Ziek
en
gezond

Lente

Kunst

Verkeer

Zomertijd

12 thema’s per jaar
Werken met Piramide ontwikkeling
•
Persoonlijkheidsontwikkeling
•
Sociaal-emotionele ontwikkeling
•
Ontwikkeling van de waarneming
•
Ontwikkeling van taal, lezen, schrijven
•
Ontwikkeling van denken en rekenen
•
Oriëntatie op ruimte en tijd en wereld
•
Motorische ontwikkeling
•
Kunstzinnige ontwikkeling
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Planmatig werken
•
•
•

Groepsplannen opstellen
Individuele plannen opstellen
Overleg met de IB-er van Huis de B

Interactievaardigheden
•
•
•
•
•
•

Rol van de
medewerker

Sensitieve responsiviteit
Respect voor autonomie
Structureren en leidinggeven
Praten en uitleggen
Ontwikkeling stimuleren
Begeleiden van onderlinge interacties

Oudergericht werken
•
•

Educatieve koffiemomenten organiseren
Ouders inspireren over het leren van hun kind
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Veiligheid

Vertrouwen
Vertrouwen in het kind is ons vertrekpunt (Emmy Pikler). Kinderen moeten de ruimte hebben om
te spelen, te vallen en zelf weer op te staan. Daarom gaan we uit van optimale veiligheid en niet
van maximale veiligheid.

Omvang groep en leeftijdsopbouw
In de ochtend zijn er alleen 2-3 jarigen op Huis de B, deze groep heet Jong Oranje. Dit zijn
maximaal 20 kinderen. In de middag wordt het drukker en komen er ook 4-5 jarigen bij. Zo
verloopt de overgang naar een andere leeftijdsgroep en naar school op natuurlijke manier.

Combinatie 2-3 en 4-5 jarigen in de middag
•
•

Er is een aparte groepsruimte waar de jongste kinderen afgezonderd kunnen verblijven.
We kijken op maat naar de ontwikkeling en gewenste vrijheden van het individuele kind.

Deurklinken, hekjes, peutertuin
Voor Jong Oranje zijn er hoge deurklinken en traphekjes bij de betreffende ruimtes. Er is een
aparte peuter-kleutertuin die omheind is.
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Aanmelding
•

•

Aanmelding kan bij het locatiehoofd, Magda Walpot. Zij leidt ouders rond en geeft
basisinformatie. Zij is aanwezig van maandag t/m donderdag.
Aanmelding voor een VVE-plaats verloopt eerst via het consultatiebureau.

Openingstijden peuterschool
•
•
•
•

Maandag t/m donderdag van 8 tot 12 uur of tot 13 uur
Inloopmoment van 8 tot half 9
41 weken per jaar
Minimaal 8 uur en maximaal 16 uur per week

Nieuw kind en wenbeleid

Praktische
zaken

•
•

Ouders kunnen twee ochtenden komen wennen met hun kind
Overige afspraken worden bij de intake met de leidster op maat gemaakt

Pedagogisch coach / IB-er
•

Huis de B heeft een pedagogisch coach / IB-er in dienst die zowel voor medewerkers als
voor ouder en kind beschikbaar is rond pedagogische vraagstukken.
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