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Pedagogisch Werkplan Peuterspeelzaal Pinkeltje I 
 

Pinkeltje I bestaat uit twee verschillende locaties: 

 

Locatie Zichthof Pinkeltje I, VVE & Reguliere peuteropvang 

Deze locatie is een landelijk geregistreerde VVE peuteropvang. De VVE peuteropvang 

sluit aan bij de overgang naar het basis onderwijs. Naast het spelen en ontmoeten, 

worden de peuters actief ondersteund en gevolgd in o.m. hun taal-, reken- en gedrags- 

ontwikkeling. Het doel van de VVE peuteropvang is om vroegtijdig taal- en andere 

ontwikkelingsachterstanden te voorkomen. Door vroegtijdig signaleren en in te grijpen, 

sluit een kind met een achterstand vaak beter aan bij de overgang naar het 

basisonderwijs. De peuteropvang heeft een nadrukkelijke rol toebedeeld gekregen in 

de Voor- en Vroeg Schoolse Educatie.  

 

Locatie Zichthof Pinkeltje I & OBS de niveau gemengde peuter/kleutergroep  

Onze gemengde peuter/kleutergroep is met ingang van het schooljaar 2016/2017 een 

nieuw initiatief van Dalton Kind Centrum Het Parelhof (v.h. Akkerdijk) en PSZ Pinkeltje.  

Deze groep bestaat uit 8 reguliere jongste kleuters en 8 oudste peuters. De absolute 

minimum leeftijd van een peuter is gesteld op 2,5 jaar en is zeer afhankelijk van het feit of 

de peuter echt toe is aan een meer uitdagende omgeving (bij uitzondering en altijd in 

overleg met ouders/verzorgers). In het algemeen worden peuters die willen en/ of 

kunnen en die doorstromen naar Dalton Kind Centrum Het Parelhof, vanaf 3 jaar in deze 

groep geplaatst.  

 

Peuteropvang, Basisschool en Voor- en Naschoolse opvang leven en werken samen aan 

de vormgeving van de doorlopende leerlijn en verdere ontwikkelingen op basis van de 

gedeelde Dalton principes en werkwijze. Het is voor beide leeftijdsgroepen een 

voordeel: sommige kleuters verlangen naar het iets vrijere en speelsere regime van de 

peuteropvang, terwijl andere peuters blijk geven van de behoefte aan meer uitdaging. 

De overgang naar school wordt minder groot. Peuters en kleuters groeien naar elkaar 

toe. Het is zoveel mogelijk de bedoeling dat peuters in het zelfde lokaal en met dezelfde 

vertrouwde gezichten van medewerkers, overgaan van de peuteropvang groep naar 

groep 1 van de basisschool. Grenzen vallen hier door voor een belangrijk deel weg en 

door de dagelijks afgestemde samenwerking is er sprake van een doorgaande leerlijn 

en een pedagogisch gedeelde visie.   

 

Iedereen is meer dan van harte welkom bij Peuterspeelzaal Pinkeltje. Wij hopen dat u en 

uw kind zich bij ons thuis zullen voelen en dat wij mogen bijdragen aan een fijne, rustige 

en veilige peutertijd.  

 

 

Stichting Beheer PSZ Pinkeltje 
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De groepen 

 

Pinkeltje I, Zichthof 

Werkt sinds 2014 samen met partner,  Openbare Dalton basisschool Het Parelhof (v.h. de 

AkkerDijk) locatie Zichthof. Op deze locatie bieden wij reguliere en VVE peuteropvang. 

 

Locatie Zichthof Pinkeltje I, VVE & Reguliere peuteropvang  

Pinkeltje I is 9 dagdelen per week geopend. (5 dagdelen ’s morgens en 4 dagdelen ’s 

middags) De peutergroepen op het Zichthof zijn gemengd, d.w.z. dat wij een mix hebben 

van VVE en reguliere peuters. Wij zijn m.u.v. de woensdagmiddag dagelijks geopend. 

De openingstijden van Peuterspeelzaal Pinkeltje I zijn van maandag tot en met vrijdag 

van 08:30 tot 12:00 uur en van 12:45 tot 15:45 uur. 

 

Locatie Zichthof Pinkeltje I & OBS Het Parelhof gemengde peuter/kleutergroep  

Peuterspeelzaal en Basisschool, leven en werken samen aan de vormgeving van de 

doorlopende leerlijn en verdere ontwikkelingen op basis van de gedeelde Dalton 

principes en werkwijze. Het is voor beide leeftijdsgroepen een voordeel: sommige 

kleuters verlangen naar het iets vrijere en speelsere regime van de peuteropvang, 

terwijl andere peuters blijk geven van de behoefte aan meer uitdaging. De overgang 

naar school wordt minder groot. Peuters en kleuters groeien naar elkaar toe. Het is 

zoveel mogelijk de bedoeling dat peuters in het zelfde lokaal en met dezelfde 

vertrouwde gezichten van medewerkers, overgaan van de peuteropvang groep naar 

groep 1 van de basisschool. Grenzen vallen hier door voor een belangrijk deel weg en 

door de dagelijks afgestemde samenwerking is er sprake van een doorgaande leerlijn 

en een pedagogisch gedeelde visie.   

 

Peuters in de gemengde groep kunnen vooralsnog 5 dagdelen bij ons terecht.  

De openingstijden van deze gemengde groep zijn van maandag tot en met vrijdag van 

08:30 tot 12:00 uur. 

 

Groepssamenstelling 

 

Naam van de groep: Maximaal aantal 

kinderen op de groep: 
Horizontale/ verticale/ 

flexibele groep: 
Leeftijdsindeling op de 

groep: 
Aantal vaste 

medewerkers op de 

groep per dagdeel: 

Pinkeltje I, Zichthof 16 Horizontaal 2-4 jaar 2 

Pinkeltje I, 

Pinkelpulletjes 
8 Horizontaal 3-4 jaar 1 

 

 

 
Peuteroverdracht/ doorgaande lijn met school 

We werken, volgens het pedagogisch beleid van Pinkeltje, nauw samen met het 

onderwijs. We hebben afspraken gemaakt over: 

 

- de inrichting van de groep 

- de doorgaande lijn in de leeromgeving 

- de doorgaande lijn in het dagschema 

- een warme overdracht. 
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Dagindeling Peuterspeelzaal 

De kinderen worden gebracht tussen 08.30 en 08.45 uur. Zij worden om 12.00 uur 

opgehaald.  

 

08.30-08.45:  Inloop; ouder en kind maken samen een puzzel of spelen een spel* 

08.45-09.00:   Kringactiviteit, Thema  

09.00-10.00:  Thematische Uk en Puk activiteiten, een rollenspel in de themahoek of aan 

de verteltafel en vrij spel (VVE) 

10:00-10.15:  Gezamenlijk eten aan de tafels 

10:15-10.30: Boekje lezen en water drinken 

10.30-11.30:  Bewegen met de kinderen, bij voorkeur buiten en bij slecht weer in de 

gymzaal 

11:30-11:40 Opruimen en handen wassen 

11.40-12.00:  Gezamenlijk drinken in de kring, in combinatie met thematische 

activiteiten 

12.00:   Peuters weer opgehaald door ouders/verzorgers 

 

Dagindeling Peuter/kleutergroep 

De kinderen worden gebracht tussen 08.30 en 08.45 uur. Zij worden om 12.00 uur 

opgehaald.  

 

08.30-08.45:  Inloop; ouder en kind maken samen een puzzel of spelen een spel* 

08.45-09.00:   Kringactiviteit, Thema  

09.00-10.00:  Bewegen met de kinderen, bij voorkeur buiten en bij slecht weer in de 

gymzaal 

10:00-10:10: Opruimen en handen wassen 

10:10-10.25:  Gezamenlijk eten aan de tafels 

10:25-10.35: Boekje lezen en water drinken 

10.35-11.40:  Thematische Uk en Puk activiteiten, een rollenspel in de themahoek of aan 

de verteltafel en vrij spel. In deze groep zitten geen VVE peuters maar we 

volgen wel hetzelfde programma 

11.40-12.00:  Gezamenlijk drinken in de kring, in combinatie met thematische 

activiteiten 

12.00:   Peuters weer opgehaald door ouders/verzorgers 

 

’s Middags wordt in grote lijnen hetzelfde programma gevolgd. 

 

Pedagogisch medewerkers en aanvullend personeel  

Een half uur voor tijd komen de pedagogisch medewerkers naar de briefing met de 

basisschool. Eventuele stagiaires komen een kwartier voor de openingstijden. Zijn de 

pedagogisch medewerkers door omstandigheden afwezig dan zorgt de algemene 

leiding van de peuterspeelzaal voor vervanging van deze medewerker. 

 

Vierogen principe 

Het vierogen principe houdt in dat er altijd een andere volwassene moet kunnen 

meekijken of meeluisteren met de beroepskracht. Het vier ogen principe is bedoeld om 

de veiligheid in de kinderdagverblijven nog verder te vergroten. Dit staat in de Regeling 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen artikel 5a. 

Het is belangrijk dat kinderopvang een veilige omgeving biedt. Medewerkers van een 

kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, gastouderbureau of buitenschoolse opvang worden 

voortdurend gecontroleerd op strafbare feiten (continue screening). 

Werknemers in de kinderopvang hebben een meldplicht bij aanwijzingen dat een 

collega geweld tegen een kind gebruikt 
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In de Wet Kinderopvang zijn regels vastgelegd voor het maximale aantal gelijktijdig 

aanwezige kinderen dat één pedagogisch medewerker binnen een stamgroep mag 

opvangen. Pinkeltje hanteert de wettelijke kaders voor maximale omvang en 

leeftijdsopbouw van de stamgroepen, zoals die is vastgesteld in de Wet Kinderopvang en 

het Convenant Kwaliteit Kinderopvang.  

Deze zijn als volgt:  

- Een pedagogisch medewerker per drie aanwezige kinderen tot 1 jaar. 

- Een pedagogisch medewerker per vijf aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar. 

- Een pedagogisch medewerker per acht aanwezige kinderen van 2 tot 4 jaar. 

 

Bij Pinkeltje I zijn alleen kinderen in de laatste leeftijdscategorie geplaatst. Er zullen dus 

altijd 2 pedagogisch medewerkers aanwezig zijn wanneer er 9 kinderen of meer de 

groep bezoeken. Bij minder dan 9 kinderen volstaat 1 pedagogisch medewerker. Door 

de open ramen kan er altijd iemand meekijken, en collega’s van de basisschool kunnen 

altijd binnenlopen. Hiermee voldoet Pinkeltje I aan het vierogen principe.  

 

Er kan zich de omstandigheid voordoen dat een beroepskracht voor korte of langere 

duur uitvalt. In dat geval wordt er uiteraard z.s.m. naar vervanging gezocht. Uitgangspunt 

bij het toepassen van ons vierogen principe is dat er nimmer mag worden gestart met de 

groepen op basis van 1 beroepskracht. 

Meer informatie over het vierogen principe vindt u terug in ons Beleidsplan Veiligheid 

en Gezondheid. 

Achterwachtregeling 

Wanneer één van de volgende situaties zich voordoet, is achterwacht noodzakelijk: 

- Er is één pedagogisch medewerker op de locatie. Er wordt voldaan aan de BKR. Een 

medewerker is op afroep beschikbaar en binnen 15 minuten op de locatie aanwezig. 

- Er is één pedagogisch medewerker op de locatie. Er wordt niet aan de BKR voldaan 

(drie-uursregeling). Een tweede volwassene is op de locatie aanwezig. 

 

De volgende personen zijn bereikbaar als achterwacht: 

 

Openbare Dalton basisschool Het Parelhof (v.h. OBS Akker-Dijk) 

0299-640610 Marije Moolhuyzen/ Annemarie Beving 

Zichthof 9-11 

1445 HC Purmerend 

 

 

Wijze van informeren bij uitvallen van een vaste medewerker van de groep  

Wanneer de vaste medewerkers uitvallen, streven wij ernaar om zoveel als mogelijk 

dezelfde invalmedewerker in te plannen. Hiermee borgen wij de continuïteit op de 

groep. Wanneer er sprake is van langdurige uitval van de vaste medewerker, informeren 

wij de ouders in eerste instantie mondeling op de groep en middels het ouderportaal. 

 

Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid 

Per januari 2018 maken we het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van 

Peuterspeelzaal Pinkeltje in Purmerend. Met behulp van dit beleidsplan wordt 

inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locaties werken. Met als doel de kinderen en 

medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving te 

bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en 

leren omgaan met kleine risico’s. Om tot dit beleidsplan te komen zijn aan de hand van 

diverse thema’s gesprekken gevoerd met medewerkers.  
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Centraal staat hierin of de huidige manier van werken leidt tot een zo veilig en gezond 

mogelijke werk-, speel- en leefomgeving. Indien noodzakelijk zijn er maatregelen 

opgesteld voor verbetering.  

 

Het bestuur van de Stichting Beheer PSZ Pinkeltje is eindverantwoordelijke voor het 

beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. Een beleid komt in de praktijk echter pas goed 

tot zijn recht als alle medewerkers zich betrokken voelen en het beleid uitdragen. 

Daarom zal er tijdens het teamoverleg een thema, of een onderdeel van een thema, over 

veiligheid of gezondheid op de agenda staan. Dit om continu in gesprek te blijven over 

het beleid. Zo blijven we scherp op onze werkwijzen, kunnen we monitoren of genomen 

maatregelen wel of niet effectief zijn en kunnen we bij veranderingen in de omgeving of 

situatie, zoals bij verbouwingen of veranderingen in de inrichting, direct controleren of 

het beleid al dan niet moet worden aangescherpt. 

 
Pedagogisch beleidsplan 

Peuterspeelzaal Pinkeltje I handelt volgens het algemeen pedagogisch beleid van 

Pinkeltje I & II Het pedagogisch beleid van Pinkeltje is opvraagbaar en beschikbaar op 

de website www.pszpinkeltje.nl 

In het pedagogische beleid worden de vier pedagogische doelen met concrete 

voorbeelden beschreven, het betreft de doelen: emotionele veiligheid, persoonlijke 

competentie, sociale competentie, overdracht van normen en waarden. 

 

VVE naar 960 uur op jaarbasis 

Per 1 augustus 2020 moeten gemeenten het gesubsidieerde aanbod van voorschoolse 

educatie (VE) uitbreiden naar 960 uur voor alle peuters tussen 2,5 tot 4 jaar met een VVE-

indicatie. Op deze datum is het Wijzigingsbesluit urenuitbreiding voorschoolse educatie 

in werking getreden. Deze regeling geldt alleen voor startende kinderen; voor kinderen 

die vóór 1 augustus 2020 2,5 jaar waren en gebruikmaakten van VE geldt deze 

verplichting niet. 

 

In de praktijk betekent dit veelal een uitbreiding van het VE-aanbod van minimaal 10 uur 

per week naar minimaal 16 uur per week gedurende 40 weken per jaar. Ouders zijn 

echter niet verplicht om 16 uur af te nemen. Veertig weken x 16 uur x 1,50 jaar (tot aan 

het 4e levensjaar) levert 960 uur VVE opvang op 

 

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2020/2021 voldoen zowel Peuterspeelzaal 

Pinkeltje I als II aan deze uitbreiding. Om aan de uren uitbreiding te kunnen voldoen  zijn 

wij ’s morgens een half uur langer open gegaan en zijn wij daarnaast bij Pinkeltje II 

(Jachtwagenstraat) de woensdagochtend ook geopend. Gezien het grote aandeel van 

zittende VVE peuters op beiden locaties en de beperking van de maximale 

groepsgrootte hebben wij ook de ouders van de reeds verblijvende VVE peuters een 

uitbreiding aangeboden. 

 

Om 960 uur op 2,5 jarige leeftijd te kunnen aanbieden hebben wij gekozen voor de 

volgende indeling van het VVE 960 uren aanbod: 

 

Kind Centrum Zichthof -  2 ochtenden x 3,5 uur en 3 middagen van 3 uur = 16 uur 

 

 

http://www.pszpinkeltje.nl/
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Zoals aangegeven is er helaas wel sprake van een beperking op ons aanbod.  

Deze beperking zit in de maximale groepsgrootte en het aantal beschikbare lokalen, 

maar ook in de grote aantallen VVE geïndiceerde peuters op beiden locaties. In 

Purmerend biedt niet iedere kinderopvangorganisatie VVE  dus is tevens het aantal VVE 

locaties in Purmerend beperkt.  

 

Uiteraard mag van ons verwacht worden dat wij ons binnen de mogelijkheden tot een 

uiterste zullen inspannen om zoveel mogelijk VVE geïndiceerde peuters te voorzien van 

een passend aanbod.  

 

Overige afspraken, specifiek voor deze locatie  

 

Voeding 

Om alle voedingsstoffen binnen te krijgen die nodig zijn voor groei, energie en 

weerstand hebben kinderen gezonde en volwaardige voeding nodig. Op de 

peuterspeelzaal wordt zowel in de ochtend- als in de middaggroep fruit en/of groente 

gegeten en water gedronken. De peuterspeelzaal verzorgt dit gezonde tussendoortje. 

 
Traktaties 

Binnen Dalton Kind Centrum Het Parelhof trakteren de kinderen niet op school. Uiteraard 

vieren we de verjaardag wel in de eigen groep. 


