
 

 

 

Pedagogisch werkplan PSZ het Stoerwoud 

 

Inhoudsopgave 
 

1. Inleiding 

 

2. Praktische Informatie 
2.1 Openingstijden 

2.2 Breng- en haaltijden 
 

3. Groepsinformatie 

3.1 Stamgroep 
3.2 Dagindeling 

3.3 Wennen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Inleiding 

In dit pedagogisch werkplan vind je aanvullende informatie over ons peuterspeelzaal op 

de Nieuwegracht 30. Dit pedagogisch werkplan vormt een geheel met het Pedagogisch 

Beleid en het Veiligheids- en Gezondheidsbeleid van het Stoerwoud. 

2. Praktische informatie 

2.1 Openingstijden 

Onze peuterspeelzaal is geopend tijdens schoolweke van maandag tot en met donderdag 

van 8.15 tot 12.45 uur. Wij zijn in alle schoolvakanties gesloten evenals op de vanuit 

Pieterskerkhof school en Agatha Snellen school vastgelegde studiedagen, nationale 

feestdagen en de dag na Hemelvaart. 

2.2 Breng- en haaltijden 

Om zoveel mogelijk rust op de groepen te waarborgen en gezamenlijk de dag te starten, 

hanteren wij vaste breng- en haaltijden. Kinderen kunnen tussen 8.15 en 9.00 uur 

gebracht en vanaf 12.30 opgehaald worden. Uitzonderingen zijn in overleg natuurlijk 

mogelijk.  

’s Ochtends tijdens het brengen is er altijd gelegenheid om met de pedagogisch 

medewerker (pm’er) te praten. Goede communicatie met ouders vinden wij uiterst 

belangrijk. Aan het eind van de ochtend geven de pm’ers een overdracht van hoe deze 

verlopen is.  

 

3. Groepsinformatie 

3.1 Stamgroep 

De peuterspeelzaal heeft één groep: groep Gekko. Op deze groep zitten maximaal 16 

kinderen in de leeftijd van ongeveer 2 tot 4 jaar. Zij worden afhankelijk van de 

groepsgrootte opgevangen door een of twee pm’ers.  

 

3.2 Dagindeling 

Het bieden van structuur geeft peuters duidelijkheid en vertrouwen. We proberen dit te 

bieden door te werken met een vaste dagindeling en dagelijkse rituelen. Het schema 

hieronder geeft u een idee hoe een ochtend er op de peuterspeelzaal uit zal zien. 

 

08:15-08:45 Binnenkomst, inloop/spelen, afscheid nemen van ouders 

08:45-09.30  Vrij spelen 

09:30-10.00 Boek lezen, welkomst, gezamenlijke activiteit 

10.00-10:30 Aan tafel en fruit eten 

10:30-10:45 Wc bezoekje/verschonen 

10:45-11:45 Activiteit/ spelen 

11:45-12.30 Aan tafel en lunchen 

12:30-12:45 In de kring/ ophalen 

 

Bij de peuterspeelzaal komt het, afhankelijk van de bezetting, voor dat er 1 pm’er op de 

groep staat. Er zijn dan maximaal 8, kinderen aanwezig op de groep. Wij streven ernaar 

om elke dag ook 1 stagiaire in te plannen op de groep. Er wordt ondersteuning gegeven 



 

 

door onze achterwacht op het kinderdagverblijf. Er is een noodknop aanwezig die een 

automatische noodoproep stuurt naar de achterwachten. De pm’ers van peuterspeelzaal 

het Stoerwoud worden tevens ondersteund door hun leidinggevenden; Ze kunnen bij hen 

terecht voor vragen, advies en ondersteuning.  

 

3.3 Wennen 

De tijd die nodig is om te wennen is voor ieder kind verschillend. Bij het wennen dienen 

ouders er rekening mee te houden, dat ze de eerste dag in ieder geval beschikbaar zijn 

en de eerstvolgende dagen oproepbaar. Kinderen komen voordat ze starten op de 

peuterspeelzaal over het algemeen éen à twee keer wennen (mits de groepsbezetting het 

toelaat).  

 

De eerste keer wennen van een kind, start over het algemeen 09:00 met een 

intakegesprek met één van de pm’ers of managers. Deze intake duurt ongeveer een half 

uur. Hierin zullen algemene informatie over de gang van zaken op de peuterspeelzaal en 

alle bijzonderheden over het kind besproken worden. Natuurlijk is er voldoende 

gelegenheid voor het stellen van vragen. Daarna gaan de ouders weg en laten het kind 

voor een afgesproken tijdstip aan onze zorg over. Afhankelijk van hoe snel het kind zich 

op zijn gemak voelt op de groep, plannen wij nog een wenafspraak in. De wenafspraken 

worden in overleg met de ouders gemaakt en vinden over het algemeen plaats in de 

maand voor de officiële plaatsing. 

 


