
Peuterplus op IKC Calvijn 

Samen spelen en nieuwe ervaringen opdoen 

De Peuterplus vervangt het traditionele peuterspeelzaalwerk. Tijdens de Peuterplus spelen 

de kinderen samen. Van samenspelen leer je veel: rekening houden met anderen, 

samenwerken, delen, op hun beurt wachten. Kinderen ervaren dat zij vaak meer kunnen 

dan ze dachten, dat geeft zelfvertrouwen! Peuters doen allerlei nieuwe ervaringen op. De 

kinderen worden uitgedaagd om te ontdekken en te onderzoeken. Er wordt gekeken en 

geluisterd naar wat de kinderen bezighoudt en hier wordt op ingespeeld. De kinderen 

worden aangemoedigd om zelf te kiezen, dit bevordert hun zelfstandigheid.  

 

 

Peuterplus 

In groepen van maximaal 16 peuters spelen kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar, 2 

vaste dagdelen per week samen. Kinderen van het kinderdagverblijf in dezelfde 

leeftijdscategorie kunnen in de Peuterplus meedoen. Door middel van het aanbieden van 

de juiste spel- en ontwikkelingsmaterialen, buiten spelen, knutselactiviteiten, liedjes 

zingen en spelletjes doen wordt spelenderwijs, maar wel methodisch gericht de 

ontwikkeling van de peuter gestimuleerd. Dit alles volgens het themagerichte VVE (vroeg- 

en voorschoolse educatie) programma Uk en Puk. Het kind staat centraal, de peuters 

worden actief begeleid bij en gestimuleerd in de ontwikkeling ter voorbereiding op de 

basisschool.  

Voor elk kind wordt bij de start van het peuterarrangement een intakegesprek gehouden 

met de ouders/verzorgers. Tijdens de intake worden verdere afspraken gemaakt met 

betrekking tot het kind. 

 



 

 

VVE peuterarrangement 

Peuters die extra begeleiding en stimulering nodig hebben komen volgens het 

gemeentebeleid in aanmerking voor een VVE peuterarrangement. De Wet OKE ( Wet 

Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie) stelt dat VVE aangeboden moet worden 

gedurende tien uur per week. Spreiding over vier dagdelen geeft het beste leereffect. 

Kinderen met en zonder VVE-indicatie zitten samen in één groep. Uit onderzoek is namelijk 

gebleken dat kinderen met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand zich in gemengde 

groepen optrekken aan de andere kinderen. Bij aanwezigheid van VVE-kinderen wordt de 

groep begeleid door twee gediplomeerde medewerkers. Bij aanmelding van een kind met 

VVE-indicatie, wordt een gesprek gehouden met de ouders en eventueel verdere betrokken 

begeleiders (bijvoorbeeld een fysiotherapeut). 

   

VVE-programma en ontwikkelingsgericht werken 

Een kind hoef je niet te leren lopen, ook het eerste woordje lijkt spontaan te komen. 

Kinderen hebben een natuurlijke drang om te ontdekken en om zichzelf te ontwikkelen. 

Wel hebben zij daarvoor een omgeving met voldoende prikkels en de stimulerende 

begeleiding van volwassenen nodig. Tijdens de peuterplus wordt die omgeving en 

begeleiding aangeboden. In deze begeleiding wordt ontwikkelingsgericht gewerkt, d.w.z. 

dat aangesloten wordt bij de ontwikkelingsinteresses van het kind zelf. 

 

Er wordt ‘kindvolgend’ gewerkt: de kinderen krijgen de ruimte om zichzelf te zijn, zichzelf 

te ontwikkelen en de wereld om hen heen te ontdekken. Er wordt gekeken en geluisterd 

naar wat hen bezighoudt en naar wat ze nodig hebben. Er wordt aangesloten op het 

ontwikkelingsniveau van het individuele kind en de kinderen worden steeds een stapje 

verder geholpen. Ook de activiteiten sluiten aan bij de interesse en behoefte van de 

kinderen, er wordt flexibel omgegaan met het programma dat is voorbereid. 

 



Spel is de basis 

Peuters spelen de hele dag door. Al spelend ontwikkelen zij zich en krijgen zij grip op de 

'grotemensenwereld'. Spel is dan ook de basis van Uk en Puk, het programma waarmee 

gewerkt wordt tijdens de peuterplus. 

                                                               

Aansluiten bij belevingswereld 

‘Eet smakelijk’, ‘Dit ben ik’, ‘Regen’, ‘Knuffels’, ‘Kerst’: deze en andere thema’s komen 

rechtstreeks uit het dagelijks leven van peuters. De nieuwe ontdekkingen die peuters 

tijdens activiteiten doen sluiten daardoor precies aan bij wat ze al weten en kunnen. 

Vanuit het bekende en vertrouwde, worden de kinderen uitgedaagd om stap voor stap 

nieuwe dingen te ervaren en te leren. De methodes geven uitgewerkte suggesties voor 

activiteiten, voor het begeleiden van het spel van de kinderen en voor de thematische 

inrichting van de verschillende speelhoeken. Bij de methodes hoort aantrekkelijk 

spelmateriaal.  

 

Voorbeeld rollenspel ‘Ik en mijn familie’ 

‘En dan was jij de baby en ik de mama’, ‘En dan was ik de politieagent!’, ‘En dan was ik de 

kapper!’ Je hoeft peuters dit spel niet te leren, ze spelen het allemaal spontaan. Het kind 

dat in de poppenhoek de mama speelt, doet andere dingen dan het kind dat de 

politieagent speelt. Kinderen nemen in een rollenspel vanzelfsprekend volwassen rollen 

aan, waardoor zij als het ware boven zichzelf en hun ontwikkelingsniveau uitstijgen. 

 

Goede voorbereiding op de basisschool: speel, leer en ontdek 

Jonge kinderen leren door middel van spel- en speelse activiteiten vaardigheden die zij op 

school nodig hebben: 

 

• concentreren 

• de aandacht vasthouden 

• luisteren  

• op de aandacht van de juf te wachten 

• samenwerken 

• flexibel zijn 

• problemen oplossen 

 



 

Conform de eisen van de gemeente Meppel heeft ons VVE-programma Uk en Puk een 

doorgaande lijn met de basisschool. Behalve in Uk en Puk is de doorgaande lijn te zien in 

de Kanjertraining en in de uitwerking van de identiteit van school en opvang.  

Warme overdracht 

Om de ontwikkeling van de kinderen te optimaliseren en een doorgaande ontwikkelingslijn 

te waarborgen, werken wij met een warme overdracht van de Peuterplus naar de 

basisschool.  

 

Op twee tijdstippen gedurende de plaatsingsperiode wordt de ontwikkeling van de 

kinderen vastgelegd middels het observatie instrument Kijk! voor peuters. DIt is als de 

peuter bijna 3 wordt en bijna 4 jaar. Deze observaties geven op systematische en 

structurele wijze een algemeen beeld van de ontwikkeling van het kind op verschillende 

gebieden en laten zien hoe kinderen spelen en werken. Op initiatief van de pedagogisch 

medewerkers wordt bij de overgang naar groep 1 contact gezocht met de 

onderbouwleerkrachten van de basisschool. Dit contact tussen pedagogisch medewerkers 

en leerkrachten is bedoeld voor een goede inhoudelijke afstemming, zodat de kinderen 

goed voorbereid naar de basisschool gaan. 

Onze pedagogisch medewerkers zijn deskundig op het gebied van de ontwikkeling van het 

kind. Als een pedagogisch medewerker zich zorgen maakt over een kind wordt dit 

besproken met de ouders. Daarnaast wordt de ontwikkeling en het welbevinden van de 

kinderen, op basis van de volgende pedagogische opvoedingsdoelen geobserveerd: 

1. het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid in een veilige en gezonde 

omgeving; 

2. gelegenheid bieden tot het bieden van persoonlijke competenties; 

3. gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties; 

4. gelegenheid bieden om zich normen, waarden en de cultuur van de samenleving 

eigen te maken. 

 

Deze doelen zijn uitgewerkt in ons pedagogisch beleidsplan. 

 

Ouders krijgen een terugkoppeling van de bevindingen van de observatie. Indien nodig 

wordt er met de ouders besproken hoe een kind het beste ondersteund kan worden. 

Wij hebben een samenwerking met het Centrum voor jeugd en gezin, van waaruit alle 

zorgverlenende instanties begeleiding kunnen bieden.  

 

Oudercommissie 

Ouders van het hele kindcentrum worden vertegenwoordigd door een oudercommissie. De 

oudercommissie bestaat uit minimaal twee en maximaal zeven leden. Wanneer het aantal 

beneden de twee daalt, zorgen de oudercommissie samen met het team zo spoedig 

mogelijk voor aanvulling. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een zo evenredig 

mogelijke vertegenwoordiging van alle (stam)groepen. 

De oudercommissie stelt zich ten doel de gemeenschappelijke belangen van kinderen en 

ouders van onze vestiging zo goed mogelijk te behartigen en de ouders als groep te 

vertegenwoordigen. De oudercommissie adviseert over de kwaliteit van het uitvoerend 

werk. De oudercommissie kan ondersteuning bieden in het bedenken en /of uitvoeren van 

extra activiteiten. 

   



Hoe ziet een dagindeling eruit? 

 
Brengen 

Als u uw kind ’s ochtends brengt, kunt u daar rustig de tijd voor nemen. U wisselt 

informatie uit met de pedagogisch medewerker en natuurlijk kunt u een praatje maken 

met andere ouders.  

Kinderen mogen vrij spelen. 

 

Kring 

Vast onderdeel van de ochtend is de kring. We ruimen samen op en gaan gezellig met onze 

stoeltjes in een kring zitten. We kijken wie er allemaal zijn deze ochtend en praten samen 

over wat de kinderen bezighoudt. Ook besteden we aandacht aan het thema, lezen een 

boekje, doen een taal- of telspelletje en zingen samen liedjes. 

   

Activiteiten 

Er wordt heel wat af geknutseld tijdens de peuterplus: verven, plakken, kleien: alles komt 

aan bod. Ook worden er allerlei andere activiteiten ondernemen: dansen, muziek maken, 

gymnastieken, spelletjes. 

   

Vrij spelen 

De peuters kiezen een groot deel van de ochtend zelf waarmee ze spelen. Ze vertroetelen 

de poppen in de poppenhoek, racen met auto’s over de grond, bouwen een kasteel van 

duplo, maken een puzzel of verkleden zich als politieagent of prinses. 

 

Tussendoortje 

Samen met de kinderen wordt er gegeten (fruit) en gedronken. Kinderen krijgen op de 

Peuterplus een stukje fruit en drinken. 

 

Buiten spelen 

Als het even kan, spelen we elke dag buiten. Daar hebben de kinderen alle ruimte en 

kunnen ze hun energie kwijt. 

 



Ophalen 

Aan het eind van de ochtend of middag haalt u uw kind weer op. De pedagogische 

medewerker vertelt u graag wat uw kind gedaan heeft en met wie hij of zij gespeeld 

heeft. 

Kosten* 

Ouders waarvan de kinderen gebruik maken van de peuterplus worden klant bij CKO De 

Herberg. De kosten voor de peuterplus verschillen per gezin en is afhankelijk van het 

inkomen van de ouders. Gezinnen waarvan beide of één van de ouders geen inkomsten uit 

werk hebben, komen in aanmerking voor een bijdrage in de kosten door de gemeente. Voor 

de bepaling van de hoogte van de bijdrage hanteert de gemeente de landelijke 

ouderbijdragetabel van de rijksoverheid. Gezinnen waarvan beide ouders werken vallen 

onder de Wet Kinderopvang en komen over het algemeen in aanmerking voor 

tegemoetkoming in de kinderopvang van de gemeente.  

 

Wanneer hebben ouders recht op de kinderopvangtoeslag: 

● Beide ouders moeten werken of een opleiding volgen om voor kinderopvangtoeslag in 

aanmerking te komen. Als een ouder een traject volgt om de kans op werk te 

vergroten of een inburgeringscursus volgt, geldt dit ook als werk of opleiding. 

● Voor de dagopvang/peuterarrangementen hebben ouders recht op 

kinderopvangtoeslag voor maximaal 140% van de werkuren van de minst werkende 

partner. 

● Wanneer een van de ouders werkloos wordt, houden de ouders nog zes maanden 

recht op kinderopvangtoeslag. Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl. 

 

*Onder voorbehoud van de gemeentelijke verordening voorschoolse voorzieningen. 

Praktische informatie 

De Peuterplus vindt plaats in twee dagen - combinaties:  

● maandagmiddag en donderdagochtend; 

● dinsdagmiddag en vrijdagochtend. 

 

De ochtenden zijn van 8.30 tot 11.30 uur, de middagen van 12.30 tot 14.30 uur. Tijdens de 

schoolvakanties wordt er geen peuterplus aangeboden.  

 

Ouders zijn van harte welkom om een kijkje te nemen. Indien gewenst krijgen ze gelijk 

een aanmeldformulier mee. Aanmelden kan ook via onze website: 

www.christelijkekinderopvang.nl. Voor verdere informatie kunt u ons als volgt bereiken: 

 

Telefoon:  06-19643063 

Mail: dehuyskamer@christelijkekinderopvang.nl 

 

 

http://www.christelijkekinderopvang.nl/
mailto:dehuyskamer@christelijkekinderopvang.nl

