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Pedagogisch Werkplan Peuterspeelzaal Pinkeltje II
Pinkeltje II biedt peuterspeelzaal activiteiten aan.
In het schooljaar 2013/2014 is OBS Het Noorderlicht (v.h. OBS de Boemerang) verhuisd
naar een nieuw onderkomen in de Jachtwagenstraat. Door deze verhuizing hebben wij de
samenwerking in eerste instantie op afstand moeten voortzetten. Voor zowel de
basisschool als de peuterspeelzaal was dit geen ideale situatie. Na intensief overleg met
de Stichting Openbaar Onderwijs en de Gemeente Purmerend, hebben wij in 2015
besloten om onder de naam Pinkeltje II een tweede locatie te vestigen in de
Jachtwagenstraat en zijn wij weer ingetrokken bij OBS Het Noorderlicht ( v.h. OBS de
Boemerang https://www.obsnoorderlicht.nl/
Ook geïndiceerde VVE peuters worden opgevangen op de locatie Jachtwagenstraat.
Naast het spelen en ontmoeten, worden de peuters actief ondersteund in o.m. hun
taalontwikkeling. Het doel van de 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.
Het doel van dit document is om u als, ouder/verzorger, zoveel mogelijk inzicht en
informatie te verschaffen met betrekking tot deze specifieke locatie.
U kunt met uw vragen, opmerkingen en advies, altijd terecht bij onze pedagogisch
medewerkers of ondergetekende.
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.
Irma Schagen
Voorzitter Stichting Beheer PSZ Pinkeltje
Purmerend, 30 december 2019
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De groep
Pinkeltje II
Werkt sinds 2005 samen met partner, Basisschool Het Noorderlicht ( v.h. OBS de
Boemerang) (ontwikkelingsgericht onderwijs) Locatie Jachtwagenstraat. Hier bieden wij
kleinschalige reguliere peuteropvang.
Pinkeltje II maximale groepsgrootte regulier ochtend en middaggroep.
Met uitzondering van de woensdagen (gesloten) staan er gedurende 8 dagdelen 2
reguliere, dan wel VVE-, pedagogisch medewerkers op de groep.
Een peutergroep bestaat uit maximaal 12 peuters per dagdeel. Pedagogisch
medewerkster/volwassene/kind ratio is 1:8.
Groepssamenstelling
Naam van de
groep:

Maximaal aantal
kinderen op de
groep:

Horizontale/
verticale/
flexibele groep:

Leeftijdsindeling
op de groep:

Pinkeltje II,
Jachtwagenstraat

12

Horizontaal

2-4 jaar

Aantal vaste
medewerkers op
de groep per
dagdeel:
2

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.
Dagindeling Peuterspeelzaal
De kinderen worden gebracht tussen 08.30 en 08.45 uur. Zij worden om 11.30 uur
opgehaald.
08.30-08.45: Inloop; ouder en kind maken samen een puzzel of spelen een spel
08.45-09.45: Thematische activiteiten, zoals een rollenspel in de themahoek of spelen
aan de verteltafel
09.45-10.00: Gezamenlijk eten aan de tafels
10.00-11.00: Bewegen met de kinderen, bij voorkeur buiten en bij slecht weer in de
gymzaal
11.00-11.15: Gezamenlijk drinken in de kring, in combinatie met thematische
activiteiten
11.30:
Peuters weer opgehaald door ouders/verzorgers
’s Middags wordt in grote lijnen hetzelfde programma gevolgd.
Pedagogisch medewerkers en aanvullend personeel
Een kwartier voor tijd komen de pedagogisch medewerkers samen met een stagiaire.
Zijn de pedagogisch medewerkers door omstandigheden afwezig dan zorgt de
algemene leiding van de peuterspeelzaal voor vervanging van deze medewerker.
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Vierogenprincipe
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). Er moet altijd een
volwassene meekijken of meeluisteren met een beroepskracht.
Werknemers in de kinderopvang hebben een meldplicht bij aanwijzingen dat een
collega geweld tegen een kind gebruikt
Het vierogenprincipe 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.http://wetten.overheid.nl/BWBR0031613/2014-01-01
Het vierogenbeleid bij peuterspeelzaal Pinkeltje is als volgt vorm gegeven:
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 zijn alleen kinderen in de laatste leeftijdscategorie geplaatst. Er zullen dus
altijd 2 pedagogisch medewerkers aanwezig zijn wanneer er 9 kinderen op meer de
groep bezoeken.
Hiermee voldoen de locaties van Pinkeltje dus altijd aan het vierogenprincipe.
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 vierogenprincipe is dat er nimmer mag worden gestart met de
groepen op basis van 1 beroepskracht. Op basis van het vierogenprincipe dienen wij
altijd uit te gaan van minimaal 1 beroepskracht in combinatie met 1 beroepskracht in
opleiding van 18 jaar of ouder of 1 beroepskracht in de combinatie met een
ouder/verzorger van 18 jaar of ouder. Mochten wij door omstandigheden hier niet aan
kunnen voldoen, dan wordt de achterwacht ingezet. Hierover zijn afspraken gemaakt
met de samenwerkende basisschool.
Meer informatie over het vierogenprincipe 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.
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De volgende persoon is bereikbaar als achterwacht:
Frieda Serné (directrice)
Openbare Daltonschool Het Parelhof (v.h. OBS Akker-Dijk) 0299-640610/ 06-10873834
Zichthof 9-11
1445 HC Purmerend
OBS Het Noorderlicht ( v.h. OBS de Boemerang) 0299-643876/ 06-10873834
Jachtwagenstraat 64
1445 NM 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. Centraal stond 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.
Henny van der Keur 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 pedagogisch beleid van Pinkeltje. Het
pedagogisch beleid van Pinkeltje is in te zien op de locatie, 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.
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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 iets gegeten en
gedronken. De kinderen nemen dagelijks fruit mee naar de peuterspeelzaal.
Traktaties
Afgesproken is dat deze mee naar huis worden gegeven.
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