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Inleiding 
 
Vóór u ligt het actuele pedagogisch beleidsplan voor de peuterspeelzaal van de Stichting 
Democratisch Onderwijs De Vallei. Dit beleidsplan is opgesteld door de directie en is goedge-
keurd door het bestuur van de stichting. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad 
voor het praktisch handelen en daarnaast geschreven voor de ouders van de peuters. Zij 
kunnen hiermee kennis nemen van onze visie op de ontwikkeling van peuters en het peda-
gogisch handelen van de beroepskrachten in de peuterspeelzaal. 
 
Een peuterspeelzaal neemt een stukje opvoeding van thuis over. Het is meer dan alleen ge-
zellig met kinderen bezig zijn. Er wordt een sfeer gecreëerd, je benadert de peuters vanuit 
een bepaalde houding en je biedt ze activiteiten aan vanuit een bepaald idee. De bedoeling 
van het beleidsplan is, anderen in kennis te stellen, hoe de peuterspeelzaal wordt geleid. 
Ook in de verordening Kinderopvang, door de gemeente Overbetuwe uitgegeven, wordt het 
pedagogisch beleid genoemd. Hierin wordt gesteld dat de instelling op schrift een pedago-
gisch beleidsplan behoort te hebben, zodat ouders hierover kunnen worden geïnformeerd. 
Het pedagogisch beleidsplan geeft in de praktijk handvatten om te werken. Het geeft zowel 
aan ouders als leidsters een beter inzicht hoe er op de peuterspeelzaal met kinderen wordt 
omgegaan. 
 
Peuterspeelzaal De Vallei is onderdeel van Democratische basisschool De Vallei. Deze basis-
school is gelegen in Elst en heeft een Democratische onderwijs visie (zie bijlage). De peuter-
speelzaal is toegankelijk voor ouders die de visie en de doelstellingen van het Democratische 
onderwijs onderschrijven. Zowel de school als de peuterspeelzaal hebben een regionale func-
tie. Ouders van peuters kunnen, door hun kind aan te melden voor de peuterspeelzaal ken-
nis maken met het principe van Democratisch onderwijs.  
 
De meeste kinderen zullen na de peuterspeelzaal doorstromen naar basisschool De Vallei. 
Uiteraard kunnen ouders ook kiezen voor een andere basisschool. Voor de pedagogische be-
geleiding op de peuterspeelzaal  geldt dat er, door het feit dat de peuterspeelzaal gevestigd 
is in het gebouw van de basisschool, een duidelijke eenheid  in handelen  is tussen de peu-
terspeelzaal en de school.  
 
Peuters met een lichamelijke- en of verstandelijke- handicap worden op de peuterspeelzaal 
toegelaten in overleg. 
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Doelstelling 
 
Peuterspeelzaal De Vallei stelt zich ten doel om kinderen vanaf ±2 jaar in een voor hen veili-
ge en vertrouwde omgeving, één of meerdere dagdelen per week, onder deskundige leiding 
in groepsverband samen te brengen, om daardoor de ontwikkeling van jonge kinderen te 
stimuleren en te begeleiden. 
 
Het aantal kinderen dat in de peuterspeelzaal aanwezig is, zal maximaal 8 kinderen per be-
roepskracht zijn, in verband met de kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De peuterspeelzaal is 
een plek waar peuters samen kunnen spelen. Ze leren van elkaar en van de oudere kinderen 
en ontwikkelen zich vanzelf door de rijke leeromgeving.  
 
De peuterspeelzaal is een plek waar kinderen kennismaken met nieuw spel- en speelmateri-
aal. Ze komen daarnaast vaak in aanraking met een groep leeftijdsgenootjes. Het verblijven 
in een groep stimuleert dat kinderen leren van elkaar. 
 
De peuterspeelzaal werkt nadrukkelijk niet toe naar vastgelegde eindtermen. Peuters leren 
op natuurlijke wijze omgaan met elkaars grenzen. Daarnaast groeien zij op in een Democra-
tische omgeving waarbij het groepsproces hen leert hoe ze zich kunnen handhaven in de 
maatschappij. 
 
In een veilige omgeving biedt de peuterleidster de peuters de mogelijkheid om met diverse 
activiteiten en met verschillende materialen kennis te maken. Tevens wordt de peuter ge-
leerd om met elkaar en de leidsters om te gaan, dit als ondersteuning van hun algemene 
ontwikkeling. Meedoen aan activiteiten gebeurt conform het democratisch onderwijs principe 
van de vrije wil. 
 
De peuterspeelzaal wil de peuter in zijn eigen waarde laten en hem alle denkbare mogelijk-
heden bieden tot onbevangen spelen. Het vrije spel wordt gezien als een van de belangrijk-
ste voorwaarden voor een gezonde ontwikkeling. 
 
De peuters moeten zichzelf kunnen zijn in de groep, waardoor zij leren te vertrouwen op hun 
eigen mogelijkheden. Dit vertrouwen bevordert hun zelfbewustzijn en zelfstandigheid, om uit 
te groeien tot evenwichtige sociale kinderen. Gewezen wordt op het feit dat er geen presta-
ties worden verwacht van de kinderen. Het is echter wel de bedoeling het kind vertrouwd te 
maken met de verschillende materialen en het gebruik hiervan te stimuleren, door op gerich-
te, bewuste en herkenbare wijze uitnodigende speelsituaties te creëren. 
 
Hoofddoel is de kinderen te laten spelen, alleen of met anderen, waarbij aandacht wordt be-
steed aan: 

• motorische ontwikkeling 
• sociale ontwikkeling 
• emotionele ontwikkeling 
• spraak- en taalontwikkeling 
• ontwikkeling van de zelfredzaamheid 
• ontwikkeling van de fantasie, creativiteit en expressie 

  
Motorische ontwikkeling 
Wij verstaan onder motorische ontwikkeling het leren omgaan van een kind met zijn of haar 
lichaam in beweging. Hierbij maken wij onderscheid tussen de grove en fijne motoriek. 
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Op peuterspeelzaal De Vallei wordt de grove motoriek gestimuleerd door bewegingspel, en 
vrij laten bewegen van kinderen. Hiervoor is een buitenruimte met veel speelmogelijkheden 
aanwezig. De fijne motoriek krijgt aandacht door peuters de mogelijkheid te geven om te 
werken met kralen, verven, scheuren, plakken, kleuren, kleien e.d. 
 
Sociale ontwikkeling 
Peuterspeelzaal De Vallei is een plaats voor ontmoeting met andere kinderen. Een kind dat 
niet vanuit zichzelf contact legt, zal door een ander kind daarvoor worden uitgenodigd. Het 
kind leert met andere kinderen samen te spelen, wordt weerbaarder gemaakt en leert activi-
teiten gezamenlijk te doen. Kinderen leren te luisteren naar elkaar, te wachten, rekening te 
houden met een ander en ruzies bij te leggen. 
 
Emotionele ontwikkeling 
Kinderen ondergaan hun emoties vaak zonder dat zij deze een plaats kunnen geven of kun-
nen bevatten wat hen overkomt; zij hebben nog geen woorden bij de emoties die ze erva-
ren. Het verwoorden van gevoelens leert kinderen om de eigen emoties een plek te geven, 
om erover te kunnen praten met anderen en om begrepen te worden door anderen. Door 
positief in te gaan op blijdschap, woede, verdriet en angst wordt het leren kennen van deze 
gevoelens gestimuleerd. Op de peuterspeelzaal neemt de ontwikkeling van die emoties een 
belangrijke plaats in. De emotionele ontwikkeling wordt in het algemeen gestimuleerd door 
het voorlezen van boeken, praten naar aanleiding van gebeurtenissen en belevingen van de 
kinderen, het benoemen van emoties en uitspelen van belevingen. 
 
Spraak- en taalontwikkeling 
Kinderen hebben een actieve en passieve woordenschat. De actieve woordenschat bestaat 
uit die woorden die ze kennen en zelf gebruiken. De passieve woordenschat bestaat uit die 
woorden die ze wel kennen, maar niet zelf gebruiken. Door te praten met de kinderen te 
zingen, boekjes voor te lezen, kinderen zelf te laten vertellen, voorwerpen en handelingen te 
benoemen, wordt op peuterspeelzaal De Vallei de woordenschat uitgebreid. Dit is een na-
tuurlijk proces. 
 
Ontwikkeling van de zelfredzaamheid 
De peuterspeelzaal draagt bij aan de ontwikkeling van de zelfredzaamheid en zelfstandig-
heid. Op de allereerste plaats doordat kinderen (veelal voor het eerst) buiten het gezichts-
veld van hun ouders en hun eigen vertrouwde omgeving moeten leren zich staande te hou-
den. Natuurlijk worden ze daarin niet aan hun lot overgelaten en zijn de pedagogisch mede-
werker en andere (oudere) kinderen er om te helpen wanneer dit nodig is. 
 
De kinderen worden gestimuleerd om zoveel mogelijk zelf te doen. Bijvoorbeeld zelf hun jas 
aan te trekken, zelf spullen te pakken en zelf op te ruimen. Een kind wordt geprikkeld om 
dat wat het zelf kan, ook zelf te doen. Dit wordt mede gestimuleerd door de aanwezigheid 
van leeftijdgenoten en oudere kinderen die een bepaalde handeling al wel onder de knie 
hebben. 
 
Ontwikkeling van de fantasie, creativiteit en 
expressie 
Kinderen hebben ruimte en tijd nodig om hun fantasie 
wereld te kunnen beleven. Het kind verwerkt en leert door 
fantasie uit te spelen. Fantasie zorgt ervoor dat kinderen 
creativiteit ontwikkelen. In Peuterspeelzaal De Vallei zijn 
allerlei materialen aanwezig om het fantasiespel te 
stimuleren zoals een poppenhoek, verkleedkleren, 
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bouwmateriaal, enz. 

Samen opvoeden 

Pedagogische driehoek 
 ‘It takes a village to raise a child’ (Afrikaans gezegde)  
 
Opvoeden van kinderen gebeurt het meest natuurlijk als er diverse partners betrokken zijn. 
Wij werken daarom met de pedagogische driehoek. Dit wil zeggen dat de ouders, het kind 
zelf en de pedagogisch medewerker op de peuterspeelzaal allen betrokken zijn bij de opvoe-
ding. Samen overleggen we over ontwikkeling van het kind. Ouders helpen de pedagogisch 
medewerker om hun kind beter te begrijpen en zo kan de pedagogisch medewerker weer 
tips aan ouders geven om hen te helpen bij de opvoeding. Gesprekken over opvoeding kun-
nen op verschillende manieren. Meestal gaat het om individuele spontane gesprekken, maar 
het kunnen ook geplande gesprekken zijn. Ook is de peuterspeelzaal een plek om andere 
ouders te ontmoeten en ervaringen uitgewisseld kunnen worden. Ouders krijgen de gele-
genheid bij het brengen van hun kind ’s morgens nog even met elkaar een kopje koffie of 
thee drinken aan de keukentafel in de peuterruimte. 
 
 
Zij kunnen met vragen ook altijd te raden gaan bij hun collega’s van de school. 
Contacten met en informatieverstrekking aan andere instanties gebeurt alleen na goedkeu-
ring van de ouders en verloopt altijd via de pedagogisch medewerker. Ouders worden ook 
altijd op de hoogte gebracht van de inhoud van de informatie aan derden. 
 

Volgen van ontwikkeling  
Peuters verschillen van elkaar. Iedere peuter ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn 
eigen manier. Diversiteit is bij ons de norm. Het kan wel voorkomen dat er door ouders of de 
pedagogisch medewerker een duidelijke afwijking van de ontwikkeling wordt gesignaleerd. 
Er wordt dan een gesprek gepland om dit met elkaar te bespreken. Er kunnen vragen zijn 
over fysieke aspecten bijvoorbeeld het gehoor- of gezichtsvermogen van een kind of over 
andere aspecten bijvoorbeeld de sociale -of emotionele ontwikkeling van een kind. Indien 
nodig is kan de pedagogisch medewerker de ouders tips geven over hoe zij specifiekere hulp 
kunnen krijgen.  
 
De ontwikkeling van de peuter wordt op de peuterspeelzaal gevolgd door inzet van het leer-
lingvolgsysteem Spectrovita. Spectrovita bestaat uit twee delen. Er is een deel waar verhalen 
en foto’s ingezet worden door de pedagogisch medewerker of door de ouders. Een ander 
deel bestaat uit de ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. In Spectrovita wordt 
elk kind individueel gevolgd en wordt het kind alleen maar vergeleken met zichzelf. 

De pedagogisch medewerkers van de PSZ kunnen hun observaties van datgene wat peuters 
al wel en nog niet beheersen eenvoudig bijhouden. Voor de leeftijd van 0 tot 4 jaar zijn er elf 
ontwikkelingsgebieden die uitgewerkt zijn in ontwikkelingslijnen. Deze kunnen afgevinkt 
worden als kinderen deze beheersen. De ontwikkelingslijnen gaan verder in de basisschool-
leerlijnen waardoor doorgaande leerlijnen zichtbaar gemaakt kunnen worden. 

De pedagogisch medewerkers van de PSZ zijn door eigenaar en bedenkster van Spectrovita, 
Maaike van Mourik geïnstrueerd in het dagelijks gebruik van het volgsysteem en gecertifi-
ceerd gebruikers. Dat betekent dat de pedagogisch medewerkers zich oefenen in het her-
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kennen en beschrijven van de elf leerlijnen en de ontwikkelingssprongen die peuters door-
maken. Er wordt onderling ook regelmatig overlegd over de ontwikkeling van het jonge kind 
en observaties worden vergeleken. Daarnaast wordt er na iedere speelochtend een terug-
koppeling gegeven aan ouders en worden bijzondere ontwikkelingsstappen die zijn waarge-
nomen verteld. 

Ouders kunnen thuis ook inloggen in het systeem om zo de ontwikkeling te volgen. Spectro-
vita wordt ook gebruikt door basisschool De Vallei. 
 
Tussen pedagogisch medewerkers onderling is regelmatig informeel overleg. Daarnaast wor-
den formele intervisiebijeenkomsten gehouden en is er overleg met leerkrachten en leiding 
van de school.  
 
Door de jonge leeftijd is het bij peuters vaak moeilijk vast te stellen of er sprake is van een 
ontwikkelingsstoornis. Wij zijn dan ook zeer terughoudend met oordelen of het stellen van 
diagnoses. Zowel onterechte geruststelling als onterechte verontrusting kan nadelig zijn voor 
de ontwikkeling van de peuter. Als het kind duidelijk afwijkt van de gebruikelijke ontwikke-
ling, dan wordt dit met de ouders besproken. Zie verder bijlage stroomschema zorgleerlin-
gen.  
 
Is een stoornis in de ontwikkeling eenmaal bekend dan kan samen met de ouders en het 
kind gekeken worden naar hoe we hiermee om gaan. Inzet van externe organisaties is ook 
altijd een mogelijkheid. Hierbij wordt de sociale kaart van de Meldcode Kindermishandeling 
gehanteerd.  
 

Opleidingsplan   
 
Om beroepskrachten te ondersteunen en toe te rusten op hun taak met betrekking tot het 
signaleren van ontwikkelingsstoornissen en het doorverwijzen bij problemen bestaat naast 
het (in-) formeel overleg ook een opleidingsplan. Beroepskrachten hebben meldcode Kin-
dermishandeling, de route tot een melding en de sociale kaart gelezen. In deze meldcode 
staat ook beschreven hoe beroepskrachten ouders kunnen bij problemen kunnen doorverwij-
zen en ondersteunen.  
 
De Pedagogisch medewerkers/vrijwilligers die werkzaam zijn bij de peuterspeelzaal hebben 
in hun verschillende opleidingen en werkzaamheden veel ervaring opgedaan en hebben veel 
kennis in huis over de ontwikkeling van jonge kinderen. Indien blijkt dat men over onvol-
doende kennis beschikt kunnen beroepskrachten beroep doen op het opleidingsbudget.  
 

Gehandicapte kinderen  
Indien een verzoek binnenkomt om een kind met een handicap op de peuterspeelzaal te 
plaatsen, wordt per kind bekeken of dit haalbaar is. In overleg met de pedagogisch mede-
werker wordt nagegaan of het kind geplaatst kan worden. Er wordt altijd een proefperiode 
van twee maanden afgesproken, waarna met ouders en eventueel andere instanties bekeken 
wordt of het verblijf op de peuterspeelzaal  voor het betreffende kind en voor de andere kin-
deren van de groep goed verloopt en onder welke condities het kind kan blijven¹) ofwel dat 
het kind niet op zijn plaats is op de peuterspeelzaal . 
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Informatievoorziening 
Informatievoorziening is als volgt geregeld:  

Ouderavond 
Regelmatig is er een bijeenkomst voor ouders en het team op de ouderavond. Dit is een ge-
legenheid om ervaringen en informatie uit te wisselen over wat je als ouder tegenkomt als je 
kind bij ‘De Vallei’ naar school gaat of op de peuterspeelzaal zit. Invulling van de avond door 
een workshop of een thema avond zijn ook opties. 

Oudergesprekken 
Naast het kennismakingsgesprek en het evaluatiegesprek vindt twee keer per jaar een ou-
dergesprek plaats. Kinderen kunnen als zij dat willen bij dit gesprek aanwezig zijn. Dit ge-
sprek vindt plaats op school of bij de ouders thuis. Ouders en leerkrachten kunnen als dat 
nodig is ook vaker een gesprek aanvragen.  

Dagelijks contact 
Ouders kunnen bij het ophalen en wegbrengen van de kinderen nog even een kopje koffie of 
thee drinken. Dit is een belangrijk moment om dagelijkse dingen te bespreken. Als de kinde-
ren zich nog niet veilig voelen, kan een ouder ook wat langer bij hun kind blijven. Dit ge-
beurt in overleg met de pedagogisch medewerker.  
 
Schriftelijk 
Regelmatig zal een nieuwsbrief uitgedeeld worden met het laatste nieuws. Van de kinderen 
wordt een digitaal leerlingvolgsysteem bijgehouden en foto’s gemaakt om hun bezigheden in 
kaart te brengen. Ouders en kinderen hebben ten allen tijde inzicht in hun eigen ontwikke-
ling.  
 

Ouders in de school/peuterspeelzaal 
Wij vinden het erg belangrijk om ouders een plek te geven in de school/peuterspeelzaal. Als 
ouders binnenkomen in de school/peuterspeelzaal, komen zij in het pedagogisch klimaat van 
de school/peuterspeelzaal binnen. Afspraken daarover zijn: 
• Ouders bemoeien zich niet met conflicten tussen kinderen. Haal er in geval van nood een 

leerkracht/ pedagogisch medewerker bij. 
• Wij gebruiken geweldloze communicatie en verwachten van ouders dat zij dat in de 

school/peuterspeelzaal ook toepassen. 
• Ouders mogen de leer of werkplekken niet bezet houden of kinderen belemmeren in hun 

activiteiten. 
• Houd leerkrachten/ pedagogisch medewerker niet te lang van hun werk, zij zijn er in 

eerste instantie voor de kinderen. 
• Om 9:00 ’s ochtends verzoeken wij ouders om de school/peuterspeelzaal weer te verla-

ten. Met uitzondering van ouders met kinderen die aan het wennen zijn.  
• Was zelf de gebruikte kopjes en bestek af. 
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PEDAGOGISCHE VISIE 
 
De peuterspeelzaal en basisschool De Vallei zijn nauw met elkaar verbonden. Ter bevorde-
ring van een juiste interpretatie van het pedagogisch beleidsplan is het van belang kennis te 
hebben over Democratisch Onderwijs. Naast de visie en de missie treft u daarom een korte 
uiteenzetting over Democratisch Onderwijs aan.  
 

ACHTERGROND DEMOCRATISCH ONDERWIJS  
 
Hoewel de verschillende scholen voor Democratisch onderwijs over de wereld niet allemaal 
precies hetzelfde zijn, zijn er toch een heel aantal kenmerken die je op elke school zult vin-
den.  
 
Een van de belangrijkste kenmerken van Democratisch onderwijs is dat elk kind zijn eigen 
leerweg volgt. In zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Daarmee is elk kind eigenaar van 
zijn eigen leerproces. Dit houdt in dat elk kind op een ander punt eindigt. Het onderwijs stelt 
zich ten doel kinderen zo te begeleiden dat elk kind aan het einde van het traject zijn eigen 
kwaliteiten en talenten kent. Onderwijs betekent nu juist niet dat er veel tijd en geld wordt 
gespendeerd om kinderen allemaal naar een zelfde gemiddeld niveau te tillen. De diversiteit 
tussen mensen is uitgangspunt. 
 
Ook maatschappij-breed ziet Democratisch onderwijs deze diversiteit als gewenste ontwikke-
ling. Elke leerling leert in het onderwijs waar zijn talenten liggen en heeft gewerkt aan de 
ontwikkeling ervan. Voor “later” betekent  dit dat ieder met zijn unieke talenten een niche 
invult in het maatschappelijk belang en dat ieder daarvoor op zijn eigen manier gewaardeerd 
wordt. Je hoeft niet alles zelf te kunnen en te kennen. Door samen te werken, talenten te 
ontplooien en elkaar aan te vullen komen we als maatschappij als geheel verder. Het ont-
wikkelen van competenties en vaardigheden om deel te nemen in en leiding te geven aan dit 
soort processen behoren op een Democratische  school ook als vanzelfsprekend tot het on-
derwijs. 
 
Binnen het Democratisch onderwijs is een integrale werkwijze ontwikkeld. Een van de eerste 
zaken die opvalt als je De Vallei binnen loopt is dat er geen klassen zijn met kinderen van 
dezelfde leeftijd. Kinderen zijn in groepjes of individueel met een activiteit bezig. Deze leef-
tijdsmix is essentieel voor het onderwijs. Doordat ze in één groep zitten kan elk kind aanslui-
ting vinden met andere kinderen van een gelijk ontwikkelingsniveau ongeacht de leeftijd èn 
leren ze van de kinderen die in hun ontwikkeling verder zijn. Bovendien zorgt de leeftijdsmix 
ervoor dat ook kinderen met extra zorg en hoogbegaafde kinderen door de groep als ‘ge-
woon’ gezien worden. De overeenkomst tussen de kinderen is dat iedereen anders is.  
 
Op De Vallei, worden veel vaardigheden geleerd via praktijksituaties. De wens is het uit-
gangspunt van het kind. Als je aan kinderen vraagt wat ze willen, dan noemen ze zaken als: 
hutten bouwen, naar het zwembad, met waterballonnen spelen en computerspelletjes doen. 
Deze wensen zijn het uitgangspunt van het onderwijs. De kinderen krijgen de verantwoorde-
lijkheid om zelf zorg te dragen voor de uitvoering van hun wensen. Leren krijgt op deze ma-
nier een heel andere vorm.  
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Het rekenen met geld krijgt voor de kinderen bijvoorbeeld veel meer betekenis, als de kinde-
ren met echt geld boodschappen doen in een winkel, dan wanneer ze uit een boekje een 
geldsom uitrekenen. Het opzoeken van de tarieven en openingstijden uit tabellen op het in-
ternet krijgt voor kinderen meer zeggingskracht als ze dit nodig hebben om een Efteling uit-
stapje te organiseren. Als kinderen op die manier hun vaardigheden leren, begrijpen ze eer-
der en beter wat ze nou eigenlijk aan het doen zijn; ze zijn ervaringsgericht aan het leren. 
Daarnaast wordt meteen duidelijk waarom ze dit moeten leren. De kinderen komen er zelf 
achter dat ze het nodig hebben voor het functioneren in de maatschappij. De motivatie om 
te leren wordt hierdoor sterk vergroot. Leren wordt echt leuk! 
 
Daarnaast is het op De Vallei natuurlijk mogelijk voor kinderen om op meer formele wijzen te 
leren. Hiertoe zijn per vakgebied verschillende (digitale)leermethoden aanwezig. Samen met 
een begeleider maakt een kind een keuze uit verschillende leermiddelen.  
 
Om de competenties en talenten op het gebied van besturen, samenwerken, overleggen, 
conflicten hanteren, leidinggeven enz. te kunnen ontplooien ligt ook het bestuur van de 
school deels in handen van de kinderen.  
 
Kinderen op De Vallei beslissen met elkaar over verschillende zaken die hen direct aangaan 
in de wekelijkse schoolvergadering. Er is elke week een ander kind voorzitter. De voorzitter 
wordt gekozen door de groep en leidt de vergadering. Agendapunten voor de vergadering 
worden schriftelijk ingediend bij de voorzitter. De schoolvergadering heeft in de school een 
soortgelijke functie als de regering namelijk: 
 

• de verdeling van geld en maken van plannen 
• maken van regels en afspraken 

De kinderen beslissen zelf over de besteding van een bedrag per jaar. De hoogte van dit be-
drag is afhankelijk van de bestedingsruimte van de school en zal per jaar worden vastge-
steld. Ze moeten daar zaken van bekostigen als knutselmateriaal, kookmateriaal, speelgoed 
voor binnen en buiten, techniekprojecten, muziekprojecten, sportevenementen en organisa-
tie van feesten (bijvoorbeeld sinterklaas, gala’s en schoolpicknicks), schoolreisjes en musea 
bezoeken, schoolbibliotheek, moestuinen, inhuren van experts van buiten (zoals voor een 
workshop djembé, karate of yoga). De kinderen maken elk jaar met elkaar de begroting en 
stellen vast hoeveel geld er naar welk onderdeel gaat op basis van de uitgaven van het vorig 
jaar en de wensen van de kinderen voor dat komende jaar. 
 
De onderzoekskring kan gezien worden als het juridisch systeem van de school. In de onder-
zoekskring worden klachten behandeld die ontstaan zijn door overtreding van afspraken. 
Kinderen kunnen schriftelijk klachten indienen over andere kinderen of over leerkrachten. 
Leerkrachten kunnen ook schriftelijk klachten indienen over kinderen of over andere leer-
krachten. De klachten worden behandeld door de onderzoekskring die functioneert als medi-
ator tussen de indiener van de klacht en degene waar de klacht over gaat. Er wordt samen 
gezocht naar een oplossing waarbij we niet uitgaan van strafmaatregelen maar van herstel-
len van de schade. Dit kan letterlijk herstellen zijn maar ook het herstellen van de relatie. We 
werken met methodes als geweldloze communicatie en de Gordon methode die uitgaan van 
waarden als ik-boodschappen en zelfreflectie.  
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De peuterspeelzaal 
In het verlengde van de Democratische school kan ook de peuterspeelzaal van De Vallei 
worden gezien. De peuterspeelzaal is op twee ochtenden in de week open en valt qua tijd en 
adres samen met de school. De peuters hebben een eigen stamgroepsruimte met 1 vaste 
beroepskracht en een vaste vrijwilligster. Kinderen bepalen zelf wat ze gaan doen. Op initia-
tief van de pedagogisch medewerker worden diverse activiteiten aangeboden zoals peperno-
ten bakken of op stap naar de uiterwaarden. Activiteiten worden door pedagogisch mede-
werker op eigen initiatief aangeboden of nadat is gebleken dat de peuter daar interesse voor 
toonde.  
 
Voor de peuters gelden dezelfde regels en afspraken zoals die ook op de school gelden. 
Schoolkinderen maken die regels en afspraken met elkaar in de schoolvergadering. Peuters 
kunnen hier ook aan deelnemen. In de praktijk blijkt dat de kinderen vaak te jong zijn om de 
afspraken te begrijpen en toe te passen. Het pedagogisch beleid zoals deze ook op school is, 
wordt ook toegepast op de peuterspeelzaal. Het volgsysteem wat de school gebruikt, wordt 
ook voor de peuterspeelzaal gebruikt om observaties in op te slaan. Bij dit volgsysteem 
wordt uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkeling van 0-4 jaar. De ontwikkelingslijnen zijn ge-
baseerd op de Meervoudige intelligentie van Gardner.  
 

Geweldloos communiceren 
Wat een kind nodig heeft is een pedagogisch-didactisch klimaat waarin het zich veilig kan 
voelen. Zo’n omgeving vooronderstelt geweldloos communiceren, vertrouwen uitstralen, af-
stemmen op het kind, actief luisteren, zonder oordeel observeren en inzicht verwerven in wie 
dit kind is wat betreft zijn specifieke kwaliteiten, mogelijkheden en interesses, belangrijke 
thema’s in zijn leven, temperament etc.  
 
Maar ook een omgeving die de neigingen, patronen, overlevingsstrategieën en schaduwas-
pecten herkent die ervoor kunnen zorgen dat het kind de eigen ontwikkeling tegenhoudt en 
wellicht ook die van anderen.  
 
Een pedagogisch begeleider kan een kind de spiegel voor houden, hem op een liefdevolle, 
niet veroordelende en geweldloze wijze confronteren met discrepanties in intentie en gedrag 
- woorden en daden -, met neigingen en patronen die mogelijk schadelijk kunnen zijn voor 
hemzelf en/of voor zijn omgeving. Natuurlijk moet ieder kind leren om te gaan met zichzelf 
en anderen in zijn omgeving. Voorwaarde is wél dat diezelfde begeleider ook bereid is tot 
zelfkennis en zelfinzicht, tot het in de eigen spiegel kijken, en de moed ontwikkelt om zich-
zelf te laten zien en zo nodig bij te sturen. Gelukkig biedt het begeleiden van kinderen ons 
dagelijks alle kans om in de eigen spiegel te kijken. Kom je je kind, kom je je kinderen tegen 
of (vooral) jezelf? 
 

VISIE 
 
In het kort kan de visie van onze peuterspeelzaal als volgt worden omschreven: 
 

• Kinderen doen spelenderwijs en door Natuurlijk Leren 
(http://www.natuurlijkleren.net) basisvaardigheden op.  

• Kinderen kiezen zelf wat ze willen doen vanuit hun eigen interesse en motivatie. De 
peuterspeelzaal biedt hiervoor een breed aantal mogelijkheden. Begeleiders helpen 
en ondersteunen kinderen om vorm te geven aan hun wensen waarbij ‘zelf doen’ zo-
veel mogelijk gesimuleerd wordt.  
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• Kinderen en begeleiders zijn gelijkwaardige partijen binnen de peuterspeelzaal. Be-
slissingen worden zoveel mogelijk met de kinderen samen genomen wat het verant-
woordelijkheidsgevoel vergroot. Uiteraard gebeurt dit op het niveau van de kinderen.  

• De peuterspeelzaal bestaat uit één stamgroep van kinderen in de leeftijd van twee 
jaar tot het tijdstip waarop die kinderen kunnen deelnemen aan het basisonderwijs (4 
jaar op grond van de Wet op Primair Onderwijs).  

• Peuters van de peuterspeelzaal kunnen zich mengen met de basisschool kinderen. Dit 
zorgt ervoor dat kinderen altijd kunnen aansluiten bij andere kinderen die voor hen in 
de zone van de naaste ontwikkeling zitten. De overgang van de peuterspeelzaal naar 
de basisschool verloopt ongemerkt. Om samen activiteiten te ontplooien telt de inte-
resse en niet de leeftijd. De pedagogisch medewerker is er speciaal voor de peuters 
maar peuters kunnen ook terecht bij begeleiders van de basisschool. Speciaal voor de 
kleuters is er een kleuteropperhoofd.  

• Voor de peuters is de stamgroepsruimte een veilige thuishaven. Ze mogen ook ge-
bruik maken van de andere ruimtes van de school, samen met een pedagogisch me-
dewerker, als ze kiezen voor de activiteit die daar plaatsvindt. In het gebouw waar de 
school en de peuterspeelzaal gehuisvest is wordt ook nog een 3 plus groep opgevan-
gen van Kinderopvang organisatie De kikkerkoning. Deze kinderen hebben ook een 
eigen stamgroep. 

• De activiteiten ontstaan vanuit de inspiratie van kinderen en/ of begeleiders. Zo wor-
den er bijvoorbeeld hutten gemaakt van bamboe stokken en getekend met zand op 
een overhead projector. Peuterspeelzaal De Vallei hecht veel waarde aan spelen. 
Spelen is van levensbelang omdat peuters hierdoor de wereld om zich heen leren te 
begrijpen. Zie verder kader pagina 13.  

• Observaties van kinderen worden vastgelegd in een digitaal portfolio (Spectrovita). 
Dit portfolio is een drieluik waaraan zowel de pedagogisch medewerker, de school, 
ouders een bijdrage aan kunnen leveren. Peuters zullen zelf nog niet veel invullen in 
hun systeem.  

• Ouders zijn in hoge mate betrokken bij de peuterspeelzaal.  
• Ouders die zich inzetten hebben allerlei concrete mogelijkheden om te participeren. 

Dit kan bijvoorbeeld door het verzorgen van workshops voor de kinderen of deel te 
nemen aan de bouwgroep; dit is een groep mensen bestaande uit teamleden en ou-
ders die zich bezig houden met faciliteren van zaken die rondom de peuterspeelzaal 
hangen zoals PR activiteiten en zorg dragen voor behoud van de peuterspeelzaal. 

• Ouders hebben zitting in de Oudercommissie.   
 

MISSIE 
 
Op peuterspeelzaal De Vallei staat het spelen in vrijheid centraal. Wij hechten veel waarde 
aan het behoud van de eigenheid van een kind.  
 
Omdat het opgroeien in de huidige multiculturele samenleving een complex gebeuren is, 
moet de peuterspeelzaal brede en veelzijdige ontwikkelingsmogelijkheden bieden. Vanuit de 
principes van Democratisch onderwijs en het Natuurlijk Leren denken wij dat zelfontplooiing 
het beste gestalte krijgt als kinderen zelf sturing kunnen geven aan hun eigen ontwikkeling. 
De taak van de peuterspeelzaal is om een krachtige en veilige omgeving te bieden, waarin 
zowel kinderen als het team op een gelijkwaardige wijze participeren.  
 
De peuterspeelzaal ziet ouders als volwaardige partners in de organisatie en maakt volledig 
gebruik van hun potentieel.  
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DE VIER PEDAGOGISCHE DOELEN  
 
Voor de pedagogische onderbouwing van de Wet kinderopvang en de bijbehorende toelich-
ting, is gekozen voor de vier basisdoelen, welke hieronder verder beschreven zullen worden, 
zijn eenvoudig te vertalen in de volgende vragen: 
- heeft een kind het naar zijn zin? 
- heeft een kind iets geleerd dat zinvol is voor hem? 
- heeft een kind met andere kinderen gespeeld? 
- heeft een kind geleerd op een sociale en respectvolle wijze met anderen om te gaan? 
 
 

1. Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid: 
Jonge kinderen moeten zich veilig en beschermd voelen. Als een kind zich onveilig voelt staat 
het niet open voor speelgoed of het leren van vaardigheden. Alle energie gaat dan zitten in 
de stress en het op zijn hoede zijn. Zich veilig voelen is echt een basisbehoefte. Het gevoel 
van veiligheid in de kinderopvang wordt bepaald door de groepsleiding, de ruimte/omgeving 
en het contact met andere kinderen. We werken met vaste groepsleiding op de groep zodat 
kinderen en groepsleiding een vertrouwde relatie op kunnen bouwen.  
 

2. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties: 
Met het begrip persoonlijke competentie wordt gedoeld op brede persoonskenmerken zoals 
veerkracht, zelfstandigheid en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Dit stelt een kind in 
staat om allerlei typen problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan 
veranderende omstandigheden, ofwel het zinvol bezig zijn. De mogelijkheid hebben om 
vaardigheden onder de knie te krijgen en zelfvertrouwen op te bouwen. Dit geldt bijvoor-
beeld voor het leren van taal, de motorische ontwikkeling en cognitieve vaardigheden.  
 

3. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties: 
Het begrip sociale competentie omvat een scala aan sociale kennis en vaardigheden, bij-
voorbeeld het zich in een ander kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, 
anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen, het ontwikkelen van sociale verantwoor-
delijkheid. De interactie met leeftijdsgenoten, het deel zijn van een groep en het deelnemen 
aan groepsgebeurtenissen biedt kinderen een leeromgeving voor het opdoen van sociale 
competenties. Het geeft aan kinderen kansen om zich te ontwikkelen tot personen die 
goed kunnen functioneren in de samenleving. 
 

4. Kinderen gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van een sa-
menleving eigen te maken: 

Leren over je eigen grenzen en de grenzen van een ander: hoe je sociaal acceptabel te ge-
dragen. Er zijn veel gedragsregels; je mag een ander geen pijn doen, samen delen, om de 
beurt, etc. Spelenderwijs en in de dagelijkse omgang met de kinderen proberen we ze bij te 
brengen hoe ze kunnen functioneren in een groter geheel: in de groep, in het centrum, in de 
maatschappij. Dit basisdoel beschouwen we als de kern van de opvoeding. We laten de kin-
deren kennismaken met grenzen, normen en waarden maar ook met de gebruiken en om-
gangsvormen in onze samenleving. 
 

 

Spelen 
Er wordt veel gespeeld op ‘De Vallei’. Spelen is een houding ten opzichte van de wereld. Een 
houding van openheid, van uitproberen en van creëren. Een belangrijk kenmerk van spelen 
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is dat de uitkomst van wat je doet onzeker is. Spelen is de vaardigheid die je nodig hebt om 
in een steeds veranderende omgeving te kunnen functioneren. In het spel worden nieuwe 
dingen uitgeprobeerd. Werelden worden nagespeeld om te ervaren hoe die werelden in el-
kaar zitten. In dit proces gebeuren er zeer veel onverwachte dingen, het vraagt een grote 
flexibiliteit iedere keer weer te kunnen inspelen op nieuwe situaties en de vele factoren waar 
het kind mee te maken krijgt hierin mee te nemen. In feite is spelen een voortdurend crea-
tief proces. Spelen is daarbij een manier om emotioneel dingen te verwerken en te integre-
ren. Spelen maakt het voor kinderen mogelijk om op te groeien zonder hun gevoelens te 
moeten scheiden van hun denken. 
 

 

Opvang van kinderen in een stamgroep 
 
Kinderen zijn geplaatst in een vaste groep, de stamgroep. De stamgroep kent één vast be-
roepskracht en één vaste vrijwilliger. Zij hebben in gedurende het dagdeel onderling veel 
contact en stemmen af in het belang van het welbevinden van het kind. De groep betreft 
maximaal 8 kinderen. 
 

Stamgroepruimte 
De stamgroep ruimte is de ruimte achter in de gang , in de vleugel die van de basisschool. 
Deze ruimte is ingericht voor de peuters met verschillende hoeken. Peuters en hun ouders 
worden hier ontvangen in de ochtend en zullen hier ook spelen en activiteiten ondernemen. 
Naast de stamgroep ruimte kunnen de peuters onder begeleiding van een van de pedago-
gisch medewerkers ook buiten spelen. (Zie aktiviteiten) 

Samen spelen 
Vanuit onze democratische visie proberen we samenspel en contact tussen de peuters 
van de speelzaal en kleuters en andere schoolgaande kinderen te stimuleren. Dit doen 
we door gerichte activiteiten te bieden waar het schoolgaande kind aan kan deelnemen in 
de stamgroepruimte. Deze activiteiten zijn gepland of ontstaan spontaan gedurende de 
ochtenden. Voorbeelden van geplande activiteiten zijn samen pannenkoeken bakken, 
kleien, zaadjes planten. voorbeelden van spontane activiteiten is samen trampoline 
springen, verstoppertje doen, liedjes zingen.  
 
Waarborgen van rust en prettige sfeer 
Wij letten er heel goed op dat de peuters en schoolgaande kinderen op een prettige en 
constructieve manier samenkomen. mocht dit niet het geval zijn en de schoolgaande kin-
deren zich niet aanpassen aan de energie en behoeftes van de peuter, dan zullen wij in-
grijpen en de oudere kinderen verzoeken te vertrekken.  
Er mogen maximaal 4 schoolgaande kinderen deelnemen aan een activiteit. Deze geza-
melijke activiteiten duren meestal niet langer dan een half uur. 
Langer stimuleren we ook niet omdat we het belangrijk vinden dat de peuters onderling 
ook tijd ndig hebben om met elkaar te gaan spelen. 

Spelen vindt plaats op de grens van wat je kunt en wat je zou willen kunnen. Steeds 
wanneer een uitdaging gehaald is, creëer je een nieuwe situatie waarin je weer in 
het spanningsveld komt van iets net wel of niet kunnen. Een te grote stap levert 
angst op, een te kleine stap zou saai en vervelend zijn. Er wordt voortdurend bijge-
steld en bijgestuurd, zodat het voor ieder een optimale situatie blijft. Een belangrijk 
criterium hierbij is of het plezier en voldoening geeft. 
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Uitzondering maken we voor de kleuters die vanaf de peutergroep naar school zijn ge-
gaan en nog bezig zijn te wennen op de school. 
In de praktijk zien wij dat de jonge kleuter nog behoefte heeft aan een kleine groep met 
vertrouwde personen. Als school en peuterspeelzaal willen we kinderen hier ook de ruim-
te voor geven.  
 
Peuterspeelzaal De Vallei gaat ervan uit dat kinderen zich ontwikkelen vanuit intrinsiek spel 
dat van het kind zelf uitgaat. Het vrije spel geeft de aanleiding om te komen tot creativiteit 
en probleemoplossend vermogen.  
 
“In de huidige tijd wordt te weinig rekening gehouden met de neurobiologisch aspecten van 
de vroegkinderlijke ontwikkeling. Kinderen zouden zo vroeg mogelijk al van alles moeten le-
ren. Maar ontwikkelingen verlopen fasegewijs en doen zich niet alleen voor op het terrein 
van taal, motoriek, waarneming en denken, maar ook op emotioneel of sociaal gebied. Het 
heeft geen zin om die processen te forceren of te versnellen; sterker, dat kan zelfs schadelijk 
zijn voor het jonge kind.” (Sieneke Goorhuis-Brouwer 2012)  
 
De oudere peuter 
Er zijn op onze speelgroep ook peuters die tevens aan het wennen zijn op de basisschool De 
Vallei. Dit kan vanaf de leeftijd van 3 jaar en 8 maanden (dit is wettelijk toegestaan). Deze 
oudere peuters mogen in overleg met ouders en school gedurende de peuterspeelzaaloch-
tenden ook spelen in de kleuterruimte van onze school. In deze ruimte is altijd een vaste 
leidster/leider aanwezig die de kinderen begeleidt en in direct contact met de vaste beroeps-
kracht en vrijwilliger staat. Ouders en peuters ervaren dit als erg prettig en we merken dat in 
de praktijk de overgang van de speelzaal naar de basisschool soepel verloopt. 
 
Contactmomenten met andere kinderen 
PSZ De Vallei deelt het gebouw met de 3+ groep van de Kikkerkoning en basisschool De Val-
lei. Hierdoor zijn er onvermijdelijk contactmomenten, voornamelijk buiten en bij de trampoli-
nes. wij zien er op toe dat het sociaal en fysiek klimaat (bij de zandbak, buiten tijdens bal-
spelen, etc) veilig en vertrouwd is en iedereen zich aan de basisregels houdt. Indien nodig 
spreken we kinderen aan op hun gedrag. Beide medewerksters van de PSZ zijn bevoegd om 
in te grijpen en gedrag aan te sturen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene zaken 

Het bestuur 
Het bestuur van peuterspeelzaal De Vallei is Stichting Democratisch Onderwijs De Vallei. Dit 
bestuur wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht van de stichting. Ook basisschool De 
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Vallei valt onder hetzelfde bestuur. De bevoegdheden van het bestuur staan beschreven in 
het management statuut en stichtingsstatuut.  
 

Financieel beleid 
Het bestuur is samen met de directie van de peuterspeelzaal verantwoordelijk voor zaken 
rond financiële aangelegenheden binnen de peuterspeelzaal. 
 
Voor het einde van een boekjaar wordt door het bestuur een begroting voor het komende 
boekjaar vastgesteld. Aan het einde van het boekjaar wordt een jaarverslag opgesteld. Dit 
verslag ligt ter inzage voor alle ouders van kinderen die de peuterspeelzaal bezoeken. Het 
boekjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december. 
 

Veiligheid  
De wettelijk verplichting voor (onder andere) de branche kinderopvang om een meldcode te 
hanteren en het gebruik ervan te bevorderen, heeft tot doel beroepskrachten te ondersteu-
nen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode 
zoals die is uitgegeven is aangepast op de organisatie van Peuterspeelzaal De Vallei.  
 

Subsidie 
 
Op dit moment kunnen ouders nog geen subsidie of kinderopvang toeslag krijgen. 
Wij zijn op dit moment een aantal opties aan het onderzoeken zodat dit in de nabije toe-
komst wel mogelijk is. 

Ouderbijdrage 
De penningmeester bepaalt aan de hand van de tabel en de inkomensgegevens van de ou-
ders de hoogte van de ouderbijdrage. De penningmeester beheert de inkomensgegevens. 

Klachten 
Bij klachten is de eerste stap een afspraak maken met de pedagogisch medewerker om te 
kijken of er in goed overleg tot een oplossing kan worden gekomen. Mocht dit geen of on-
voldoende effect hebben kan de klacht schriftelijk worden ingediend bij het bestuur. De 
klacht zal worden behandeld in het eerstvolgende overleg. Er zal naar een adequate oplos-
sing worden gezocht. Indien dit niet lukt zal de raad van toezicht worden ingeschakeld. Er 
zal een schriftelijke terugkoppeling plaatsvinden naar de melder van de klacht. Anonieme 
klachten worden niet in behandeling genomen.  
 
Met ingang van 01-09-2014 heeft peuterspeelzaal de Vallei zich aangesloten bij de externe 
landelijke klachtencommissie Spectrum. Je kunt je klacht indienen bij:  
 
 
 
 
Provinciale klachtencommissie Welzijn, Maatschappelijke dienstverlening en Kinderopvang 
Gelderland en Overijssel 
Postbus 8007 
6880 CA Velp 
telefoon: (026) 3846250 
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Ten behoeve van de behandeling van klachten is een klachtenregeling vastgesteld, die u op 
school of bij de contactpersoon of bij de vertrouwenspersoon kunt inzien.  
 

Aannameprocedure 
Naar de peuterspeelzaal gaan bij ‘De Vallei’ is niet altijd te vergelijken met een reguliere peu-
terspeelzaal. Het is in de positieve zin een grote uitdaging voor zowel het kind als de ouders. 
Een voorwaarde voor een succesvolle tijd bij ons is dat beide ouders achter het concept 
staan. Het is daarom een voorwaarde dat de ouders zich eerst verdiepen in het concept van 
democratisch onderwijs. Dit gebeurt door op een open dag te komen of door een persoonlijk 
kennismakingsgesprek. Als het gezin besluit om hun kind aan te melden volgt er daarna een 
intake gesprek. Ze kunnen daarna aangenomen worden op de peuterspeelzaal. Indien zij via 
de peuterspeelzaal doorstromen naar basisschool De Vallei hoeven ze geen extra kijkdagen 
meer te draaien. Er vindt dan een overdrachtsgesprek plaats tussen ouders, een teamlid van 
De Vallei en (een van de) peuterleidsters.  
 
Enkele weken nadat het kind op de peuterspeelzaal is gekomen is volgt een evaluatie ge-
sprek om te kijken of alles naar tevredenheid verloopt en of het kind zich veilig voelt. 
 
 

 
 
 

Begeleiding 
De  pedagogisch medewerker heeft minimaal een diploma conform de CAO welzijn en maat-
schappelijke dienstverlening. Zij zorgt dat zij op de hoogte blijft van recente ontwikkelingen 
en inzichten. De pedagogisch medewerker werkt op vaste dagdelen en heeft hierdoor steeds 
eenzelfde groep kinderen. Additioneel wordt de pedagogisch medewerker bijgestaan door 
een vrijwilliger.  
Naast de pedagogisch medewerker is er ook onderwijskundig personeel aanwezig in de 
school. Indien nodig kan het team ondersteuning bieden bij werkzaamheden die gerelateerd 
zijn aan de peuterspeelzaal, bijvoorbeeld bij ziekte van de pedagogisch medewerker.  
 

Eten en drinken 
Peuters nemen zelf hun eten en drinken mee naar De Vallei. Zij bepalen ook zelf wanneer zij 
dit willen eten/drinken. Het eten en drinken vindt altijd plaats onder begeleiding in de peu-
terruimte aan tafel.   
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PEDAGOGISCH WERKPLAN & PEDAGOGISCHE PRAKTIJK   
 

Welke dagen en tijden open?   
Peuterspeelzaal De vallei is twee dagdelen per week geopend. Te weten op dinsdag- en 
donderdagochtend van 8:30 – 12:00. ’s Morgens komen de peuters tussen 8:30 en 9:00 bin-
nenlopen. Ouders kunnen nog even bij de kinderen blijven en eventueel een kopje koffie of 
thee drinken in de keuken.  

Vaste groepsindeling 
Er is een vaste groepsindeling van kinderen. Op moment van schrijven bestaat de groep uit 
8 kinderen die zowel op dinsdag- en donderochtend aanwezig zijn. Peuterspeelzaal De Vallei 
kent op dit moment een wachtlijst.  
 

Gesproken taal  
De gesproken taal op de Peuterspeelzaal is Nederlands.  
 

Beroepskrachten  
De stamgroep van 8 kinderen wordt begeleid door een vaste beroepskracht en een vaste 
vrijwilliger.  
 
• Jackie Boogerd; Pedagogisch medewerker (BHV) 
• Linda van Gelder; vaste vrijwilliger 
 
De toezichthouder van de peuterspeelzaal:  
• Maaike van Mourik; directeur basisschool De vallei 
 
Op de school zijn er voor het jonge kind ook kleuterleerkrachten ingesteld die, door hun vas-
te aanwezigheid aldaar, ook pedagogische en didactische ondersteuning bieden aan peuters 
van PSZ De Vallei. 

Activiteiten 
Hoofddoel van een activiteit is plezier hebben en het kennismaken met materialen of spel-
vormen. Kinderen kunnen zelf besluiten of ze mee willen doen aan een activiteit. Afhankelijk 
van het enthousiasme van de kinderen kunnen er kleinere of grotere groepjes mee doen. 
Activiteiten kunnen zijn knutselactiviteiten (verven, kleien, tekenen e.d.) of doe activiteiten 
(kringspelletjes, bellenblazen e.d.) Activiteiten kunnen aansluiten bij een thema, seizoen of 
actualiteit. 
 
Soms zal er een activiteit plaatsvinden in de constructie ruimte, in dezelfde vleugel als de 
stamgroep ruimte, of in de grote binnenzandbak. Deze activiteiten staan aantal onder leiding 
van een of beide medewerkers van de peutergroep. 

Bewegen 
Om energie kwijt te kunnen raken en de motoriek te stimuleren wordt de peuters letterlijk de 
ruimte gegeven. Kinderen kunnen ten alle tijden naar buiten om te spelen. De peuters kun-
nen gebruik maken van rijdend materiaal, een zandbak met waterpomp en een grasveld.  
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Toiletbezoek 
Kinderen die zindelijk zijn kunnen zelf naar de wc als ze moeten. PW-er kan eventueel hulp 
bieden en zien toe dat kinderen hun handen wassen na toiletgebruik.  
 

Wennen 
Alle kinderen moeten wennen als zij voor het eerst naar een peuterspeelzaal gaan. Als kinde-
ren (of de ouders) het moeilijk vinden om afscheid te nemen, kan er in overleg afgesproken 
worden dat de ouder de hele ochtend blijft. Er wordt aan nieuwe peuters altijd extra aan-
dacht gegeven. De gewenningsperiode is per kind verschillend van duur. De meeste kinderen 
komen na een korte wenperiode graag op de peuterspeelzaal. Sommige kinderen hebben 
langer dan een paar keer nodig om te wennen.  
 
De eerste keren heeft een kind veel nieuws te zien en te ontdekken. Een kind wordt altijd 
uitgenodigd om mee te doen met de activiteiten. 

Roken 
Op de peuterspeelzaal mag niet worden gerookt.  
 

Luchten en schoonhouden 
Regelmatig wordt het lokaal gelucht en schoongemaakt. De vloer wordt regelmatig gezogen 
en het speelgoed en de kasten worden regelmatig gesopt. Het sanitair wordt elke dag 
schoongemaakt. Een aantal keren per jaar vindt er, in samenwerking met de ouders, een 
grote schoonmaak plaats. 
 

Veiligheid 
Schoonmaakmiddelen staan in een kast voorzien van een slot.  Het gebouw waarin De Vallei 
gehuisvest is, is door de brandweer goed gekeurd. Er is een brandmelding apparaat aanwe-
zig en er zijn brandblusapparaat aanwezig. De vaste beroepskracht is in het bezit van een 
BHV diploma. Ook is er een EHBO trommel aanwezig.  
 


