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A CONDITIES  
 
A0.1 Er is een recent GGD-rapport beschikbaar (voorschool):  
Zie bijlage 1 [GGD-rapport dd. 30-11-2015]. 
  
A2 De groepsgrootte voldoet aan de maximumeisen (alleen voorschool)  
Een groep bestaat uit maximaal 16 peuters. Peuters bezoeken minimaal 2 of maximaal 4 dagdelen 
per week de peutergroep, uitgaande van maximaal 1 dagdeel per dag. 
 
A3 Leidster-kind ratio ("dubbele bezetting" op de voor- en vroegschool)  
Op de peutergroep zijn minstens 2 gekwalificeerde leidsters aangesteld en werkzaam, uitgaande van 
het 4-ogenprincipe. Dit betreft een MBO-leidster en een HBO-leidster. Medewerkers zijn op de 
hoogte van de signalenlijst genoemd in de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Op 
momenten dat de leidsters afzonderlijk aan het werk zijn, bijvoorbeeld bij toiletbezoek of bij het 
verschonen van kinderen is er toezicht via een open deur. Naast het peuterlokaal is de open- 
ouderkamer. In de open-ouderkamer heeft een collega dagelijks haar vaste werkplek. Er is daardoor 
altijd een derde persoon in de directe omgeving van de peuters om een beroep op te doen. Binnen 
de organisatie lopen collega’s, intern begeleiders of leidinggevenden vrij in en uit, zodat er altijd 
onverwacht toezicht kan plaatsvinden. Zodra één van de leidsters afwezig is, zal deze vervangen 
worden door de vaste invalkracht, die toereikend geschoold is en op de hoogte is van dit 
toezichtskader/Beleidsplan. 
 
 
A4 Voldoende vve-tijd (alleen voorschool) 
De voorschool hanteert schooltijden maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30 tot 11.30 uur en 
12.15 tot 14.45 uur. 
Woensdag van 8.30 tot 11.30 uur. 
Ouders kiezen voor minimaal 2 dagdelen of maximaal 4 dagdelen per week. 
 
 A4.1 De peuters volgen gedurende de dagdelen dat zij aanwezig zijn het VVE-programma  Ko-totaal, 
aangevuld met woordenschatprogramma "LOGO3000", allen aangeboden  in de vorm van spelend 
leren. 
     
 A5 Beroepskrachten: kwaliteit en aantal  
 
 A5.2 Alle beroepskrachten zijn toereikend gekwalificeerd (opleiding)  
 Zie bijlage 1 [GGD-rapport dd. 30-11-2015] 
 
A5.3 Alle beroepskrachten spreken voldoende de  Nederlandse taal. 
Alle beroepskrachten hebben  een niveauverklaring Nederlands [mondelinge en leesvaardigheid] 
minimaal op het niveau F3 behaald en F2 voor schrijfvaardigheid. 
Certificaten zijn aanwezig in de dossiers van de beroepskrachten.  
 
A5.4 Alle beroepskrachten en leerkrachten zijn toereikend VVE-geschoold . 
In de Peutergroep Puk & Ko wordt incidenteel gewerkt met vrijwilligers. Het vrijwilligersbeleid staat 
beschreven in de bijlage “Vrijwilligersbeleid”. 
 
A5.5 Er is een jaarlijks VVE-opleidingsplan (alleen voorschool): 
 

 Opleidingsplan medewerkers Peutergroep Puk&Ko 2016-2017. 
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Sandra van Hasselt [MBO niveau 4]: [vaste vervangster] 
 

- Is gediplomeerd EHBO-er en volgt jaarlijks de herhalingscursus. 
- Heeft Verklaring omtrent het Gedrag [11-10-2013].  
- Heeft de opleiding “tot IB-er in de klas” door Harry Janssens afgerond. 
- Heeft deelgenomen aan de woordenschatopleiding “Met woorden in de weer/LOGO3000” 

gegeven door Marianne Verhallen. 
- VVE-opleiding Ko-totaal is gedateerd [27-05-2005]. Sandra heeft de VVE-opleiding 

[opfriscursus] “opbrengstgericht werken in de peuterspeelzaal in samenhang met Ko-totaal” 
gevolgd, waarvan in november 2015 de certificering plaatsvond. 
 

 
Kees Stentler [HBO PABO]: 

 
- Heeft 1 oktober 2013 Verklaring omtrent gedrag vernieuwd. 
- Heeft de opleiding “tot IB-er in de klas” door Harry Janssens afgerond. 
- Heeft deelgenomen aan de woordenschatopleiding “Met woorden in de weer/LOGO3000” 

gegeven door Marianne Verhallen. 
- Heeft de opleiding ”Ko-totaal” gegeven door het CED Rotterdam afgerond.[18-06-2014] 
- Is BHV-er [Arbo-coördinator] en volgt jaarlijks de herhalingscursus. 
- Kees heeft de VVE-opleiding [opfriscursus] “Opbrengstgericht werken in de peuterspeelzaal 

in samenhang met Ko-totaal” gevolgd, waarvan in november 2015 de certificering 
plaatsvindt. 
 
Carmen Bhawanidin [HBO]: 
 

- Volgt de VVE-opleiding “opbrengstgericht werken in de peuterspeelzaal in samenhang met 
Ko-totaal”.  

- Verklaring omtrent gedrag dd. 05-02-2016 
- Is in het bezit van het certificaat “Ko-totaal” dd. 05-06-2013 
- Is in het bezit van het certificaat “Niveauverklaring Nederlands” dd. 04-01-2016. 
- Heeft de verkorte opleiding “Met woorden in de weer/LOGO3000”gevolgd. 

 
Nurten Gürtuna [e.v. Taskiran] [MBO]: 
 

- Is in het bezit van het certificaat  “Ko-totaal” dd. 25-05-2010 
- Is in het bezit van MBO-diploma SPW 3 dd. 10-07-20007 en niveau 4 onderwijsassistent dd. 

16 juni 2014. 
- Volgt de opleiding HBO pedagogisch educatief medewerker [sinds 2015] 
- Verklaring omtrent gedrag dd. 05-11-2015. 
- Heeft de verkorte opleiding “Met woorden in de weer/LOGO3000” gevolgd. 

 
 
B OUDERS  
 
B1 Gericht VVE-ouderbeleid. 
Zie bijlage “ouderbeleidsplan”. 
 
B2 Ouders zijn vooraf adequaat geïnformeerd. 
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Zodra ouders hun kind inschrijven ontvangen zij een ouder-info-boekje. Dit info-boekje wordt 
minstens jaarlijks aangepast. Tevens ontvangen de ouders de schoolgids van de Theresiaschool, die 
elk schooljaar actueel gemaakt wordt. 
Zowel het info-boekje als de schoolgids staan op de website: www.theresiaschool-rotterdam.nl  
Ouders ontvangen een contract waarin aangegeven welke kosten er verbonden zijn de plaatsing in 
de peutergroep Puk & Ko.. 
 
B3 Intake.  
Inschrijven 
Vanaf 1 jaar kunnen kinderen worden ingeschreven. De inschrijving vindt plaats op de voorschool, zo 
mogelijk tijdens een speelochtend/middag. Op deze wijze krijgen de ouders de gelegenheid om rond 
te kijken en een korte indruk op te doen. Na de inschrijving krijgen ouders een ouder-
informatieboekje, waarin kort de visie en manier van werken staat omschreven. Tevens kunnen de 
ouders inzage krijgen in het jaardraaiboek waarin het pedagogisch beleidsplan is opgenomen. Na het 
invullen van het inschrijfformulier wordt de peuter op de inschrijflijst geplaatst.  
Er is een standaard intake formulier waarop aspecten worden ingevuld over onder  
andere:  
- Samenstelling van het gezin en de plaats van het kind daarin;  
- Bijzonderheden van de ontwikkeling;  
- Ontwikkelings- en kindkenmerken;  
- Gezondheid en (opvallende) gedragskenmerken van het kind;  
- De wijze van opvoeden en het stimuleren van de ontwikkeling (rol van beide  
  ouders, tijd voor het kind, eet- en slaapritme, voorlezen, samen spelen,  
  thuistaal, enz.).  
- Het intake-formulier wordt ingevuld voor alle kinderen.  
-  Het intakegesprek wordt tevens aantoonbaar gebruikt om na te gaan wat de  
  behoefte van de ouder is om de ouderparticipatie te bevorderen (gerichte  
  vragen aan de ouders, checklist).  
 
Plaatsing 
Twee tot drie weken voor de plaatsingsdatum worden ouder(s) telefonisch of schriftelijk 
opgeroepen. De leidsters geven dan door wanneer het kind welkom is. Tevens worden er vooraf 4 
wenmomenten voor de peuter afgesproken, waarbij  de ouder aanwezig is. Na de start wordt goed 
gekeken hoe de peuter het doet zonder zijn/haar ouder. Als blijkt dat de peuter het nog moeilijk 
vindt zonder ouder, stemmen de leidsters direct een langere wenperiode af. Dit wordt in overleg met 
ouders uitgebouwd naar telkens een beetje langer zonder ouder aanwezig te zijn. Dit wordt per 
peuter en per keer bekeken.  
Verder wordt de ouders verzocht een noodgevallenadres, het adres en telefoonnummer van de 
huisarts en de inentingsgegevens van het kind in te vullen. Op de eerste dag van plaatsing moet deze 
brief en inentingsbewijs worden overhandigd aan de leidster. Tevens wordt aan de ouders het 
informatieboekje met inhoudelijke zaken zoals de betalingsregeling, ziekmelding, enzovoorts 
verstrekt en het contract met betrekking tot de hoogte van het te betalen bedrag. Dit bedrag wordt 
vastgesteld op basis van inkomen van de ouder[s], het aantal dagdelen en de status van eventueel 
doelgroepkind.  
 
 B4 Stimuleren om thuis ontwikkelingsstimulerende activiteiten te doen  
 Voordat een nieuw thema gestart wordt, wordt er voor de ouders een informatiebijeenkomst 
georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst wordt het nieuwe thema besproken en krijgen ouders tips  
wat zij thuis kunnen gaan doen. Tevens worden er thuisopdrachten meegegeven in spelvorm en 
daarbij een handleiding met instructies/tips. Tijdens de inloopochtenden wordt hier verder op 
ingegaan en worden ouders gevraagd of het gaat lukken en/of zij hulp nodig hebben. 

http://www.theresiaschool-rotterdam.nl/
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Voor de ouders wordt er een oudercursus georganiseerd, waarin vooral het 
woordenschatprogramma wordt behandeld/besproken. 
  
 B5 Participatie in VVE-activiteiten in de voorschool/vroegschool . 
De voor- en vroegschool organiseren relevante ouderactiviteiten, zoals informatiebijeenkomsten 
over vve, themabijeenkomsten, inloopochtenden en koffieochtenden en stimuleren de ouders om 
hieraan deel te nemen. Tevens worden ouders structureel op de hoogte gebracht van de 
ontwikkelingen van hun kind d.m.v. rapportagegesprekken. Deze rapportagegesprekken worden op 
het zelfde moment georganiseerd als de rapportgesprekken op de Theresiaschool, waardoor een 
opkomst van 100% van de ouders gegarandeerd is. 
Ouders worden gevraagd zich in te zetten als hulpouder tijdens uitstapjes, excursies, bezoeken aan 
de bibliotheek en kinderboerderij, tijdens knutselactiviteiten en feestjes.  
Tussen de  85% en 100% van de ouders participeren tijdens de aangeboden activiteiten. De actuele 
overzichten zijn te vinden in de stambestanden van de peutergroep. 
 
B6 Informeren over de ontwikkeling van hun kind. 
De ouders worden 2x per schooljaar uitgenodigd voor een rapportagegesprek, de zogenaamde  10-
minutengesprekken. Ouders worden door middel van een rapport geïnformeerd over de stand van 
zaken op dat moment en welke doelen er gesteld worden voor de komende periode, zodat ouders 
thuis ook aandacht kunnen besteden aan de doelen die aangeboden worden. De doelen worden 
verwerkt in thema’s  en ouders krijgen  tijdens themabijeenkomsten voorlichting en thuisopdrachten. 
Tussentijds worden er afspraken met ouders geregeld op het moment dat daar behoefte aan is en of 
er zorg m.b.t. de voortgang is ontstaan. Deze afspraken kunnen op initiatief van ouders, leerkrachten 
en/of begeleidende instanties georganiseerd worden. Tijdens het gesprek worden concrete 
afspraken gemaakt over wat de leidsters en wat de ouder doet om de ontwikkeling verder te 
stimuleren. Leidsters en leerkrachten houden informeel korte gesprekken met de ouders over  
hun kinderen bij het brengen en halen.  
De vorderingen van het kind worden vastgelegd in het observatiesysteem BOSOS. Tevens wordt er 
gebruik gemaakt van woordenschattoetsen van LOGO-3000 en de CITO-toetsen.  Deze toetsen 
dienen ter inspiratie voor het opstellen van de didactische werkplannen. Ouders krijgen inzage in het 
observatiesysteem en in de toetsresultaten. 
 
 B7 Rekening houden met de thuistaal  
Op de school wordt aan ouders gevraagd de Nederlandse taal te spreken. Als ouders de taal niet 
beheersen, worden zij geadviseerd zelf een tolk/vertaler/andere ouder  in te schakelen. De leidsters 
en leerkrachten proberen in overleg met de ouders een oplossing te bedenken. 
De school biedt een [gratis] Nederlandse taalcursus aan voor ouders op diverse niveaus. Er wordt 
ouders ondersteuning geboden in het aanleren van de Nederlandse taal (woordenlijsten met 
pictogrammen, kleine taalopdrachtjes of bijscholing).  
Tijdens officiële gesprekken zorgt de school voor een onpartijdige tolk [indien gewenst]. 
De leidsters/leerkrachten weten welke taal ouders thuis spreken.   
Er wordt structureel nagegaan of de anderstalige ouders de informatie hebben  
begrepen.  
 
 C KWALITEIT VAN DE UITVOERING VAN VVE (=  
PROCESKWALITEIT) 
 
C1: Kwaliteit van de educatie: het aangeboden programma. 
In de voor- en vroegschool wordt gewerkt met de methode Ko-totaal, waarin uitgegaan wordt van 
een doorlopende leerlijn. Tevens wordt de woordenschatmethode LOGO3000/Met woorden in de 
weer gehanteerd, die start in de peutergroep en doorloopt  t/m groep 8. 
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C1.1 Een integraal vve-programma  
Kwaliteit van de educatie: het aangeboden programma. 
Op onze voor-/vroegschool wordt het integraal programma Ko-totaal aangeboden, waarin een 
aanbod in samenhang m.b.t. taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.  
Tevens wordt extra woordenschatonderwijs gegeven m.b.v. de methode “Met woorden in de 
weer/LOGO3000”. 
Op het gebied van rekenonderwijs wordt de methode Wizwijs  gebruikt.  
De voor- en vroegschool zijn gestart als LekkerFit-school. 
 
 C1.2 Werken met een doelgerichte planning  
Planning thema’s Ko 
Rooster  projecten 

Datum Groep 1/2  PSZ/0-groepen 

01-09 t/m 12-09 School School 

15-09 t/m 03-10 Water Water 

01-10 t/m 12-10 KBW: feest 
Ko: Hoera 

Boeken 

Bosos oktober/ 
letterkennis 
toets 

  

20-10 t/m 26-10 Herfstvakantie  

27-10 t/m 14-11 Ko: groot en klein Puk: Hoera een 
baby 

17-11 t/m 05-12 Sinterklaas Sinterklaas 

08-12 t/m 19-12 Kerst Kerst 

22-12 t/m 02-01 Kerstvakantie  

Bosos 
januari/Cito 

  

19-01 t/m 06-02 Ko: brr wat is het 
koud. 

Winter 

09-02 t/m 20-02 Ko: iedereen is mooi Puk: Dit ben ik 

23-02 t/m 27-02 Voorjaarsvakantie  

02-03 t/m 06-03 Vervolg Ko: iedereen 
is mooi 

Vervolg Puk: Dit 
ben ik 

09-03 t/m 27-03 Kikker 10 daagse Kikker 10 daagse 

30-03 t/m 02-04 Pasen Pasen 

07-04 t/m 17-04 Ko: Eet smakelijk Puk: Eet 
smakelijk 

20-04 t/m 24-04   

27-04 t/m 08-05 Meivakantie  

Bosos april/Cito   

18-05 t/m 22-05 Lekker fit week Lekker fit week 

08-06 t/m 19-06 Wennen groep 2/ 
Ko: Op reis 

Op reis 

19-06 t/m 10-07 Wennen groep 2/ 
Vakantie 

Vakantie 

10-07 t/m 23-08 Zomervakantie Zomervakantie 
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De thema’s van Ko-totaal worden in de peutergroepen en de groepen 1 en 2 van de basisschool op 
elkaar afgestemd. 
In de week na elk thema wordt in de voorschool bij alle kinderen de woordenschattoets “Puk & Ko” 
afgenomen. Dit varieert van het afnemen van een hele toets tot het terugvragen van woorden en 
begrippen op een speelse manier. 
In de week-/dagplanning wordt bij alle activiteiten het doel  van elke les/activiteit beschreven en 
aangeboden, passend bij het  VVE-programma Ko-totaal. 
Het jaarrooster en de week-/dagplanning worden daadwerkelijk gevolgd en  
gelden voor alle kinderen.  Activiteiten voor de sociale vaardigheden, motorische, creatieve, en 
cognitieve ontwikkeling worden evenredig aangeboden en staan in een weekplanning.  
Gedurende de week wordt de planning bijgesteld als blijkt dat een activiteit meer of  
minder aandacht nodig heeft.  
Planningen worden (regelmatig) geëvalueerd en bijgesteld.  
 
C1.3 Het activiteitenaanbod gericht op de taalontwikkeling is voldoende dekkend en geconcretiseerd. 
Zoals beschreven in het beleidsplan:  
 

De taal-, spraak- en woordenschatontwikkeling. 
 
Tijdens de zowel individuele als groepsgerichte aandacht wordt de taal- spraakontwikkeling 
gestimuleerd. Omdat een goede taal- spraakontwikkeling de basis is voor het lezen, schrijven, 
rekenen en ook voor een goede sociale en emotionele ontwikkeling wordt er gewerkt met een Totaal 
Programma Ko-Totaal, verdeeld over diverse thema’s. Hierbij krijgen alle kinderen hetzelfde 
(Nederlandse) taalaanbod, waarbij rekening wordt gehouden met het niveau van het kind.  
 

Taalstimuleringsplan 
Taalgebruik van de leidsters:  
De leidsters verwoorden zoveel mogelijk de handelingen en voorwerpen, zij maken korte 
eenvoudige zinnen, spreken niet te snel, reageren op lichaams- en gesproken taal van het kind, 
luisteren en geven positieve reacties. Bij anderstalige peuters gebruiken zij 1 á 2 woordzinnen en 
wijzen de voorwerpen aan. Na verloop van tijd breiden zij het aantal woordzinnen uit, om zo de 
woordenschat van deze kinderen te vergroten. De leidsters zorgen ervoor dat bij het aanspreken 
van een kind de afstand tussen het kind en de leidster niet te groot is. De leidsters spreken de 
kinderen op ooghoogte aan. 
 
Voorlezen  
Bij het voorlezen wordt gebruik gemaakt van eenvoudige boekjes, die aansluiten bij de 
belevingswereld van de peuter en welke een goed einde hebben. Er worden plaatjes en 
prentenboeken bekeken met afbeeldingen over dagelijkse dingen waar de peuter in zijn 
omgeving mee te maken heeft.  
Er wordt thematisch gewerkt volgens het voorschool programma. 
 
Taalspelletjes, begripsvorming en tellen  
Eenvoudige taalspelletjes zoals rijmen, raden, eenvoudige vragen beantwoorden of het laatste 
woord van een zin afmaken, dragen bij tot de uitbreiding van de woordenschat. Begripsvorming 
komt tot stand door begrippen, voorwerpen en handelingen duidelijk te benoemen. Door telkens 
wanneer de kinderen in de rij staan de kinderen apart aan te wijzen en hardop te tellen, wordt 
het tellen gestimuleerd.  
 
Zingen en opzegversjes  
Bij het zingen worden veel liedjes met bewegings- of aanwijshandelingen gebruikt. Door 
herhaling, van bijvoorbeeld het opruimlied, wordt structuur aan het dagelijks handelen gegeven. 
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Puzzelen en spelletjes  
Tijdens het spelen van een spelletje en het maken van een puzzel, worden plaatjes, vormen en 
kleuren aangewezen en benoemd. Bij kringspelletjes wordt uitgelegd en voorgedaan wat de 
kinderen mogen of moeten doen.  
 
Creatieve activiteit  
Tijdens een creatieve activiteit wordt er gepraat over het materiaal, de kleuren en het 
onderwerp/doel.  
 
Woordenschatontwikkeling 
De grootste ontwikkeling op het gebied van taal vindt plaats van 2 tot 4 jaar. Dit komt doordat de 
ontwikkeling van de taalgebieden in de hersenen in die periode maximaal gevoelig zijn voor 
taalprikkels van buitenaf. Na deze leeftijdsperiode ontwikkelen kinderen ook nog taal, maar het 
gaat langzamer en niet meer zo intensief.Hoe beter het kind zijn taal in die tijd ontwikkelt, hoe 
meer kans het heeft om succesvol de basisschool te doorlopen.  
Om de woordenschat van de peuters te vergroten wordt er structureel gewerkt met de 
werkwijze van Marianne Verhallen  “Met woorden in de weer”, aangevuld met LOGO3000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Woordenschattoets Puk & Ko 
Deze toets is samengesteld aan de hand van woorden die in de verschillende thema’s van Puk 
worden aangeboden. Dit is een zelf ontwikkelde toets, die alleen bij de voorschool Puk & Ko, 
verbonden aan de Theresiaschool, gebruikt wordt.  
Afname: 
Wij nemen de toets individueel af in de week nadat het thema  is afgerond.  
Wanneer er twijfels bestaan over de woordenschatontwikkeling op lange termijn, wordt de 
eindtoets afgenomen. Deze wordt afgenomen rond de 3,9 jaar, zodat de resultaten in de 
overdrachtsbespreking besproken kunnen worden.  
De eindtoets bestaat uit het afnemen van woordclusters van verschillende thema’s in één keer. 
Het is raadzaam om zowel één van de eerste aangeboden thema’s te nemen, een thema in het 
midden van de peutergroepperiode en een thema dat niet lang voor de eindtoets is aangeboden. 
Tijdens de spellessen [in spelvormen] worden deze “toetsen” spelenderwijs afgenomen. 
 

  
C1.4 Het aanbod klimt op in moeilijkheidsgraad en er wordt  
gedifferentieerd. 
 
Elk kind wordt geobserveerd m.b.v. het observatiesysteem Bosos. Tevens worden de peuter- en 
kleuter-Citotoetsen afgenomen.  Beide ontwikkelingen worden weergegeven in didactische 
werkplannen, die maandelijks voor elk individueel kind geëvalueerd worden. Vanuit de evaluaties 
worden per kind nieuwe streefdoelen opgesteld. Om deze doelen te bereiken worden ze concreet  in 
de weekplanning beschreven: welke activiteiten worden  het kind aangeboden om gestelde doelen 
te bereiken. Kinderen die aan dezelfde doelen werken, worden gegroepeerd [in clusters] 
weergegeven in de didactische werkplannen. 
 
C2 Kwaliteit van de educatie: het pedagogisch klimaat.  
 
 C2.1 Het pedagogisch handelen van de leidsters/leerkrachten is respectvol  
 De leidsters/leerkrachten treden alle kinderen in gedrag en taalgebruik open en  
met respect tegemoet.  
De leidsters creëren een veilig en positief klimaat in de groep.  
Uit de reacties van de kinderen blijkt dat zij zich veilig en gewaardeerd voelen.  
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De leidsters/leerkrachten betrekken alle kinderen bij de activiteiten en laten geen kinderen ‘links’  
liggen.  
De leidsters/leerkrachten tonen in gedrag en taalgebruik respect voor de  
diversiteit in achtergrond, religie, taal en familiewaarden van het kind.  
De leidsters/leerkrachten bieden positieve ondersteuning.  
De leidsters/leerkrachten hebben zichtbaar hoge realistische verwachtingen van  
de kinderen.  
De zichtbaarheid van het pedagogisch handelen is  afhankelijk van situatie. 
 
C2.2 De leidsters/leerkrachten structureren en hanteren duidelijke  
pedagogische gedragsgrenzen. 
De volgende regels worden gehanteerd. 
 
Regel bij binnenkomst:  
Peuters geven de leidsters, die bij de deur staan, een hand.  
Is de peuter eenmaal in de voorschool, dan mag hij of zij niet meer, zonder medeweten van de 
leidster, het lokaal verlaten. Ook als de ouder/verzorger nog in de voorschool is. Voor ouders is er 
een inloopmoment, zodat zij hun kind kunnen geruststellen en even kunnen meespelen. 
 
Regels tijdens het vrije spelen:  
De kinderen worden gestimuleerd aan elkaar te vragen of een ander kind aan de kant wil gaan, iets 
wil aangeven, enz.  
De kinderen worden gestimuleerd  om op een liefdevolle manier met elkaar samen te spelen en te 
werken. Agressief spel wordt niet getolereerd.  
De kinderen lopen rustig en praten zachtjes. 
Kinderen mogen zelf vragen of ze naar het toilet mogen. 
De kinderen wordt aangeleerd om het materiaal op de juiste manier te gebruiken, zodat onnodige 
slijtage wordt voorkomen.  
Na het spelen met een bepaald soort speelgoed wordt getracht de kinderen te leren eerst het ene op 
te ruimen alvorens met het andere te gaan spelen.  
Het speelgoedmeubilair blijft tijdens het vrijspelen in de hoek waarin het behoort te staan.  
Niet botsen met groot speelgoed (bijvoorbeeld: poppenwagens) en niet over speelgoed heen rijden 
of tegen een ander kind aanrijden.  
Bij het spelen met zand, zand in de zandbak houden. Eenmaal handen gewassen dan niet meer met 
zand spelen.  
Wanneer de kinderen met water willen spelen, mogen zij dit aan de leidster vragen. 
Er mag niet op tafels of in de raamkozijnen worden geklommen.  
Getracht wordt samen met de kinderen op te ruimen en alles op een vaste plek terug te leggen.  
 
Regels bij activiteiten:  
De kinderen blijven tijdens de activiteit met het materiaal aan tafel of aangegeven plek.  
m.b.t. de bouwhoek: de blokken blijven op de mat. De kinderen zorgen er voor dat alle blokken 
netjes in de kast/bak worden opgeruimd. 
m.b.t. de huishoek: alle spullen blijven in de huishoek. Bij het opruimen worden alle materialen op de 
vaste plek teruggelegd.  
m.b.t. de puzzel/werkjeskast: alle kinderen kunnen zelf werkjes/puzzeltjes pakken en aan de tafel 
gaan uitvoeren. Kinderen worden gestimuleerd na gebruik weer op te ruimen. 
m.b.t. de knutselhoek: de kinderen kunnen zelf papier en kleurpotloden pakken uit de kast als zij 
willen kleuren. Tijdens het knutselen worden de kinderen door de leidster begeleid. De kinderen 
wordt geleerd alleen op het eigen papier of desbetreffende voorwerp te verven, plakken of kleuren.  
m.b.t. de verfhoek: kinderen trekken een schort aan. Kinderen  gebruiken de verf en kwasten die 
klaar staan. Als zij klaar zijn met verven, stoppen zij de kwasten terug in de goede kleur. De 
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leerkracht maakt de hoek en de kwasten schoon. 
De kinderen wassen de handen na de activiteiten.  
m.b.t. de leeshoek: kinderen kiezen een boekje uit de boekenkast. Met dit boek zoeken zij een plekje 
op de bank om rustig te gaan zitten. De leidster leert de kinderen hoe om te gaan met een boek en 
leest eventueel voor.  
 
Regels bij het eten en drinken:  
De kinderen eten en drinken aan tafel.  
Kinderen eten fruit, dat door ouders wordt meegegeven. Het liefste schoongemaakt. 
De kinderen worden gestimuleerd op een algemeen aanvaarde, nette manier te eten en te drinken.  
De kinderen gooien lege pakjes in de prullenbak. Zij gaan niet in de afvalbak met hun handen. Na het 
weggooien van de pakjes worden de handen gewassen. 
De kinderen zetten hun bakje/beker terug in de daarvoor bestemde bak. 
 
Regels bij de toiletten:  
De kinderen gaan in de rij twee aan twee naar het toilet.  
De kinderen zitten op de bank in de toiletruimte tot ze aan de beurt zijn.  
Leidsters verschonen de luierkinderen. Deze kinderen worden gestimuleerd op het toilet te plassen. 
De kinderen wordt aangeleerd hun billen af te vegen, zelf hun broek op te trekken, toilet door te 
trekken en de handen te wassen.  
Tijdens het toiletbezoek is een leidster aanwezig, waarbij toezicht van de andere leidster altijd 
mogelijk is. 
 
Regels bij het buitenspelen:  
Bij het naar buiten komen mogen de kinderen op de trapjes gaan zitten bij het uitdelen/ kiezen van 
het spelmateriaal.  
De leidster geeft aan wanneer het materiaal is uitgedeeld en de kinderen mogen gaan spelen.  
De kinderen blijven tijdens het buitenspelen op het peuterplein, tenzij de leidsters anders beslissen. 
Er wordt op gelet dat de kinderen niet op de omheining klimmen. 
De leidsters leren de kinderen om te gaan met de natuur. Er wordt op gelet dat zij geen takken 
afbreken, geen blaadjes en/of bloemen plukken en ook niet van de grond pakken. 
Na het spelen worden de materialen door de leidsters opgeruimd. 
  
C2.3 De leidsters/leerkrachten stimuleren de sociale vaardigheden en de  
persoonlijke competenties van de kinderen. 
 
De ontwikkeling van een peuter. 
 
In de voorschool Puk & Ko krijgen de kinderen de gelegenheid om te spelen en de wereld om hen 
heen te ontdekken. Hierbij begeleiden de leidsters elk kind op zijn eigen ontwikkelingsniveau en 
trachten zij elk kind dezelfde individuele en groepsgerichte aandacht te geven, rekening houdende 
met eventuele cultuurverschillen en anderstalige kinderen. Tijdens de begeleiding wordt er aandacht 
besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, de lichamelijke (motorische) ontwikkeling, de 
verstandelijke (cognitieve) en creatieve ontwikkeling, de ontwikkeling van de identiteit en 
zelfredzaamheid en de taal- en spraakontwikkeling.  
 
De sociaal emotionele-ontwikkeling 
Door positief in te gaan op blijdschap, verdriet, woede, angst en onverschilligheid wordt de 
ontwikkeling van het leren kennen van de eigen gevoelens, het hiermee om kunnen gaan en deze 
gevoelens aan anderen duidelijk (durven) maken, gestimuleerd. De gevoelens van de peuter worden 
serieus genomen, er wordt naar hen geluisterd en met hen meegeleefd. De leidsters denken vanuit 
het kind en laten de peuter merken dat ze hen begrijpen. Thema’s worden aangeboden vanuit de 
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methode Ko-totaal, aangevuld met lessen ui t de methode “Kinderen en hun sociale talenten”. 
 
Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld 
Om een positief beeld van zichzelf te kunnen ontwikkelen, krijgt de peuter complimentjes bij lief en 
aardig gedrag en bij alles wat hij al kan. Ook wordt opbouwende kritiek gegeven. Negatief gedrag 
wordt, mits het geen gevaar oplevert voor het kind of zijn omgeving, zoveel mogelijk genegeerd. 
Door niet in te grijpen als het niet echt nodig is, leert het kind de gevolgen van zijn gedrag te ervaren 
en leert hij zelf verantwoordelijk te zijn voor zijn gedrag.  
 
Het leren spelen en omgaan met andere kinderen: Zie C 3.3 
Leidsters stimuleren dat kinderen met elkaar samenwerken en conflicten oplossen d.m.v. praten en 
naar elkaar luisteren. Het stellen van open vragen speelt een belangrijke rol. 
 
C2.4 De leidsters/leerkrachten bevorderen de zelfstandigheid en tonen  
respect voor de autonomie van het kind.  
 
Lichaamsbesef. 
Om het lichaamsbesef te bevorderen worden regelmatig zintuiglijke spelletjes zoals horen, zien, 
ruiken en voelen, met de peuters gedaan. Ook wordt gebruik gemaakt van liedjes en opzegversjes, 
waarbij delen van het lichaam aangewezen kunnen worden, zoals "Dit zijn mijn wangetjes" en 
"Hoofd, schouders, knie en teen". Hiermee gaat het kind zijn eigen lichaam en dat van anderen 
ontdekken. Tijdens de bewegingslessen, die vanuit het LekkerFit-traject aangeboden worden, leren 
kinderen hun motorische mogelijkheden en onmogelijkheden van dat moment. Kinderen worden 
uitgedaagd om in de zone van de naaste ontwikkeling te bewegen. 
 
De verstandelijke (cognitieve) ontwikkeling 
Door middel van puzzels, spelletjes, kleuren, vormen en getallen wordt het denkvermogen 
gestimuleerd. Ook voorleesboeken en seizoenthema’s spelen hierbij een rol. Het helpt de peuter bij 
het leren waarnemen, ordenen en sorteren.  
 
De ontwikkeling van de creativiteit 
De ontwikkeling van de creativiteit komt tot uiting door de kinderen te laten kennismaken en te laten 
experimenteren met creatieve materialen, zoals klei, verf, lijm, papier, lapjes, zand en water. Deze 
activiteiten worden deels gestuurd en deels overgelaten aan het kind, zodat de vrije expressie 
gestimuleerd wordt.  
 
De ontwikkeling van de identiteit en zelfredzaamheid 
Om de identiteit te stimuleren wordt regelmatig de voor- en de achternaam van het kind gebruikt. Zo 
leert de peuter wie hij is, hoe hij heet en dat hij iemand is. De leidsters trachten een positief imitatie- 
voorbeeld te geven. Mede door het aanwezige materiaal kan het imitatiespel en de ontwikkeling van 
de identiteit van het kind goed tot zijn recht komen. Het zelfvertrouwen wordt vergroot door het 
kind kleine opdrachten te geven die passen bij zijn ontwikkelingsniveau, hem te laten ervaren wat hij 
al kan, hem te prijzen als hij iets goed doet, of hem te helpen waar dat nodig is. Dagelijks wordt er 
gewerkt aan de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid, zoals zelf de handen wassen, zelf  een jas 
aantrekken en zelf de broek ophalen, maar ook zelf een puzzeltje maken of zelf iets opruimen. Hierbij 
wordt gekeken naar, en gelet op wat het kind al kan en waar hij op dat moment aan toe is. Door 
genoeg ruimte te geven voor zelfstandigheid en door het kind te laten weten dat hij fouten mag 
maken, wordt de zelfstandigheid gestimuleerd. Een kind dat uit ervaring weet dat hij fouten mag 
maken, durft er voor uit te komen dat hij iets niet weet of niet kan.  
 
C2.5 De inrichting van de ruimte is aantrekkelijk, uitdagend en spel- en  
taal-uitlokkend. 
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Leidsters/leerkrachten hebben een rijke uitnodigende leeromgeving gecreëerd  
met veel verschillende echte materialen en materialen waarmee je ontdekkingen  
al spelend kunt doen.  
Er zijn verschillende hoeken in de groepsruimte (zoals huishoek,  
bouwhoek, knutselhoek, taal- en denkhoek, water-/zandtafel, computerhoek,  
leeshoek en ontdekhoek,) die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.  
De ruimte is ingericht met materialen die ontluikende en beginnende  
geletterdheid en gecijferdheid uitlokken (er is een letterhoek/muur,  
themawoorden op ooghoogte, boeken en schrijfmateriaal).  
Daarnaast zijn er wisselende hoeken, passend bij het thema van die periode, de zogenaamde 
themahoeken. 
Er is een hoek waarin kinderen zich kunnen terugtrekken om tot rust te komen, de zogenaamde 
rusthoek. 
 
C3 Kwaliteit van de educatie: het educatief handelen  
 
C3.1 Het educatief handelen van beide leidsters/leerkrachten is op elkaar afgestemd. 
 
Er zijn afspraken over de taakverdeling tussen de beide leidsters/leerkrachten binnen de groep, 
beschreven in de weekplanningen, waarin dit elke dag per onderdeel beschreven staat. 
Beide leidsters/leerkrachten zijn dagelijks pedagogisch en educatief actief.  
Informatie uit observaties en vorderingen van elk kind worden regelmatig  
doorgenomen en verwerkt in plannen [doelen worden gesteld] en geëvalueerd. .  
De afspraken over taakverdeling liggen vast en worden regelmatig geëvalueerd  
en bijgesteld tijdens het peutergroepoverleg en/of het onderbouwoverleg.  
 
C3.2 Er worden structureel (de hele ‘dag’) effectieve en gerichte  
activiteiten voor de taalontwikkeling uitgevoerd.  
 
Beide leidsters gaan bewust om met taal. Dit komt tot uiting door zinnen en woorden van kinderen 
(op de juiste wijze) te herhalen, veel open vragen te stellen, kinderen veel gelegenheid te geven om 
met taal te oefenen, ook tijdens de kringactiviteiten.  
Activiteiten voor de peuters zijn gericht op de ontwikkeling van de woordenschat en bij kleuters zijn 
de activiteiten gericht op het fonemisch bewustzijn en de ontluikende/ beginnende geletterdheid.  
De werkwijze van “Met woorden in de weer” biedt veel ondersteuning m.b.t. het spontane 
taalgebruik. 
 
 C3.3 De leidsters/leerkrachten bevorderen de interactie met en tussen kinderen.  
 
Het leren spelen en omgaan met andere kinderen: 
De tweejarige peuter moet nog leren spelen en ontdekken wat hij met speelgoed kan doen. Hij leert 
niet alleen te spelen met speelgoed door stimulering van de leidsters d.m.v. meespelen, maar ook 
doordat hij andere kinderen ziet spelen. Omdat een peuter van twee jaar nog niet weet wat samen 
spelen is, en omdat hij de wereld om zich heen nog egocentrisch (vanuit zichzelf) bekijkt, zijn er veel 
kleine conflicten. Wat hij wil hebben, wil hij dadelijk, ongeacht of er een ander kind mee speelt. 
Sterker nog, juist omdat een ander kind ergens plezier in heeft wil hij het desbetreffende speelgoed 
juist heel graag hebben. Zo is samenspel vooral voor de jongste peuters een afwisseling van spel en 
kleine ruzietjes.  
Aangezien de ruzietjes het spel nauwelijks lijken te beïnvloeden, is ingrijpen nauwelijks nodig. De 
leidsters grijpen alleen in als een kind een ander kind pijn doet. De sociale houding die het kind 
geleerd wordt, komt overeen met zijn leeftijd en ontwikkelingsniveau. Naarmate de peuter ouder 
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wordt, wordt hem aangeleerd rekening te houden met de andere kinderen, voorzichtig en zorgvuldig 
om te gaan met het speelgoed en zo mogelijk mee te helpen met opruimen. Leidsters stimuleren dat 
kinderen met elkaar samenwerken en conflicten oplossen d.m.v. praten en naar elkaar luisteren. Het 
stellen van open vragen speelt een belangrijke rol. 
 
Peutervriendschap: 
Als blijkt dat in de voorschool twee peuters goed met elkaar omgaan, wordt dit aan de ouders 
gemeld, zodat deze vriendschap buiten de peutergroep verder kan groeien.  
 
C3.4 De leidsters/leerkrachten stimuleren actieve betrokkenheid van de  
kinderen en verrijken het spelen en werken:  
 Leidsters/leerkrachten begeleiden en stimuleren de actieve betrokkenheid van  
de kinderen bij spelactiviteiten door mee te spelen en in te gaan op het initiatief  
en de fantasie van het kind en daarbij bewust creatieve open vragen te stellen  
en kinderen uit te laten praten.  
 De leidster/leerkracht benut alle kansen gedurende de dag om het spel of de  
activiteit te verrijken door bijvoorbeeld iets toe te voegen, te veranderen of te  
verwijderen.  
De leidster/leerkracht sluit gericht aan bij de voorkennis en voorkeuren van kinderen bij het verrijken 
van het spelen en werken. Hierdoor wordt aangesloten bij de zone van de naaste ontwikkeling.  
 
C3.5 De leidsters/leerkrachten bevorderen de ontwikkeling van aanpakgedrag (strategieën) bij de 
kinderen.  
De leidsters/leerkrachten laten het kind vooral zelf doen en ervaren (zelf naar oplossingen zoeken).  
De leidsters/leerkrachten geven positieve begeleiding, door te benoemen wat goed gaat.  
Leidsters laten kinderen eerst voor een ander kind kiezen om mee te werken, daarna gaan zij samen 
bepalen [overleggen] welke activiteit zij gaan kiezen. 
De leidsters/leerkrachten geven een begeleide instructie door te benoemen wat het kind doet, uitleg 
te geven in kleine stapjes, te herhalen en terug te kijken op wat geleerd is.  
De leidsters/leerkrachten achterhalen of het kind de eigenschappen van het product of de 
handelingen naar de oplossing echt begrijpt (reflecteren). 
De leidster/leerkracht en het kind kijken samen terug hoe de taak is aangepakt.  
 
C3.6 Het gedrag van de leidsters/leerkrachten met de kinderen is responsief.  
De leidsters/leerkrachten reageren op het niveau van het kind, non-verbaal of  
verbaal, als een kind de aandacht vraagt en laat hiermee haar beschikbaarheid  
zien.  
De leidsters/leerkrachten gaan in op wat het kind zegt, gaan in op het initiatief van het kind en tonen 
een wezenlijke interesse in de belevingswereld van het kind.  
De leidsters/leerkrachten zorgen waar nodig voor oogcontact en een korte afstand tot het kind.  
De leidsters/leerkrachten hebben een luisterende houding en laten voornamelijk het kind aan het 
woord.  
 
C3.7 De leidsters/leerkrachten stemmen de activiteiten af op verschillen in de ontwikkeling van de 
individuele kinderen: 
De leidsters/leerkrachten kennen van elk kind de ontwikkelingsbehoefte, beschreven in de 
didactische werkplannen,  en stemmen hun vragen en benadering hierop af.  
De leidsters/leerkrachten gebruiken zoveel mogelijk het ontwikkelingsniveau van het kind om de 
ontwikkeling een stapje verder te helpen. De leidster/leerkracht biedt activiteiten aan waardoor het 
kind uitgedaagd wordt zich te ontwikkelen en iets te leren wat onbekend is. Deleidsters/leerkrachten 
variëren bewust in individuele activiteiten, activiteiten voor kleine groepen en grote groepen, 
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afgestemd op de behoefte van het kind. De hoeveelheid tijd en extra ondersteuning of tutoring 
wordt afgestemd op de behoefte van het kind.  
 
D ONTWIKKELING, BEGELEIDING EN ZORG  
 
D1 Ontwikkeling, begeleiding en zorg binnen de groep  
 
D1.1 Volgen van de brede ontwikkeling van alle kinderen.  
De Theresiaschool/Puk & Ko maken  gebruik van het observatie-instrument  
BOSOS, waarin de ontwikkeling op de vier gebieden: taal, rekenen, motoriek en de sociaal-
emotionele ontwikkeling worden geobserveerd en beoordeeld.  
Omdat het vroeg-signaleren van achterstanden belangrijk is, wordt binnen drie maanden na de  
start van de peuterperiode de eerste observatie uitgevoerd. Daarna wordt telkens elke 3 maanden 
een gestructureerde observatie uitgevoerd. 
De observatie- en toetsgegevens zijn vastgelegd in een digitaal peuter/ kleuterleerlingvolgsysteem en 
geven zicht op de ontwikkeling (of de eventuele stagnatie).  
 
D1.2 De begeleiding is planmatig voor: de hele groep, de kleine  
(tutor)groep en het individuele kind. 
 De leidsters/leerkrachten verwerken de gegevens uit het observatiesysteem en toetsen actief in een 
planmatig  aanbod, beschreven in de zogenaamde didactische werkplannen. In deze didactische 
werkplannen worden de zorg en begeleiding aangepast aan de behoefte van de kinderen.  
Het doel per kind of groepje kinderen wordt aangegeven en welke activiteiten en begeleiding wordt 
ingezet om dit doel te bereiken..  
Voor leerlingen in groep 1 en 2 die duidelijk meer aan kunnen en een voorsprong hebben op hun 
leeftijdgenootjes zijn individuele plannen gemaakt om hen extra te begeleiden en uit te dagen.  Ook 
deze plannen staan beschreven in de didactische werkplannen. De didactische werkplannen worden 
elke maand geëvalueerd en bijgesteld. Ouders worden op de hoogte gesteld van de ontwikkeling 
tijdens rapportagegesprekken, minstens   2x per jaar en incidenteel wanneer de noodzaak daar is. 
 
 D1.3 De evaluatie van de aangeboden begeleiding en zorg.  
Maandelijks wordt het effect van de begeleiding en extra zorg geëvalueerd. Deze evaluatie wordt 
vastgelegd. De evaluatie leidt tot een conclusie voor vervolgstappen (zoals: extra zorg is niet meer 
nodig, bepaalde gerichte handelingen/ begeleiding worden aangehouden, de begeleiding wordt 
bijgesteld of externe zorg is nodig). Deze conclusie met daarbij de nieuwe doelen worden vastgelegd.  
 
D1.4 Specifieke aandacht voor taalontwikkeling bij begeleiding en zorg.  
De zorg en begeleiding is tevens afgestemd op het geringe taalniveau van de peuters. Voor deze 
peuters zijn concrete handelingsplannen voorhanden om de Nederlandse taal aan te leren.  Ouders 
worden actief betrokken bij de taalverwerving van hun peuters. Op de school worden extra ouder-
taalcursussen aangeboden, waarbij het taalniveau van de ouders wordt verhoogd en de ouders 
geleerd wordt hoe om te gaan met de taal van hun kinderen. 
 
D2 Ontwikkeling, begeleiding en zorg in de bredere zorgketen  
 
D2.1  
De kinderen die externe zorg nodig hebben (of hebben gehad) zijn bij de leidsters en leerkrachten 
bekend. Leidsters/leerkrachten kennen de problemen van het kind en de reden van de externe zorg. 
De intern begeleider en schoolmaatschappelijk werker hebben overleg en houden overzicht. 
 
D2.2 Leidsters/leerkrachten zorgen dat kinderen aangemeld worden voor externe zorg, wanneer de 
voor- resp. vroegschool de gewenste zorg niet kan leveren.  
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Als externe diagnose of zorg nodig is zorgen de voor- en vroegscholen ervoor dat dit geregeld wordt. 
Dit betekent dat de intern begeleide verantwoordelijk is voor het overleggen met de ouders en het 
(helpen) inschakelen van externe zorgverleners.  
Op de school wordt maandelijks  een kerngroepoverleg georganiseerd, vergelijkbaar met het 
vroegere MDO/ZAT, waarin kinderen besproken worden met vertegenwoordigers van het wijkteam, 
CJG, Schoolmaatschappelijk werk, PPO Rotterdam en eventueel overige instanties. 
Als de noodzaak er is, wordt er een Rondetafeloverleg, het zogenaamde OZO,  georganiseerd, 
waarbij ook ouders aanwezig zijn als gelijkwaardige partner. 
 
D2.3 De leidsters/leerkrachten blijven de ontwikkeling van kinderen met extra zorg bijhouden.  
Kinderen, die in een extern zorgtraject zitten, krijgen activiteiten en begeleiding aangeboden, die 
aansluiten op de externe zorg. Regelmatige zijn er contacten met de externe zorgverleners. Ook kan 
via het contact met de ouders wordt nagegaan hoe de school kan aansluiten op de externe zorg.  
 
E KWALITEITSZORG BINNEN DE VOOR- EN DE VROEGSCHOOL  
 
E1 Er is VVE-coördinatie op de voor- resp. vroegschool  
De intern begeleider op de voor-/vroegschool is verantwoordelijk voor de  
uitvoering en kwaliteit van de VVE. Deze intern begeleider heeft tot taak  de kwaliteit van het 
handelen van de pedagogisch medewerkers te versterken.  
 
E2 De voor- resp. vroegschool evalueert de kwaliteit van VVE minstens 1x per jaar.  
Kwaliteit van het aanbod wordt geëvalueerd  tijdens het onderbouwoverleg en  het 
peutergroepoverleg .  
Het onderbouwoverleg is 1x per 6 weken. Het peutergroepoverleg op een vaste dag elke maand. 
Kennis en vaardigheden van de leidsters/leerkrachten (pedagogisch en  
educatief handelen) worden geëvalueerd en geoptimaliseerd d.m.v. scholing. De inrichting van de 
ruimte wordt minstens 1x per jaar geschouwd. 
De zorgstructuur, inclusief het observatiesysteem en de wijze waarop dit wordt gehanteerd, wordt 
structureel geëvalueerd. Dit gebeurt enerzijds door de intern begeleider en anderzijds door collegiale 
consultatie, minstens 4x per schooljaar. 
De doorgaande lijn tussen voor- en vroegschool  wordt structureel besproken en bijgesteld. 
Aan het einde van elk schooljaar wordt de doorgaande lijn geëvalueerd en bijgesteld zodat deze in 
het jaardraaiboek voor het volgende schooljaar vermeld kan worden.  
 
E3 De voor- en de vroegschool evalueren de resultaten van VVE. 
De resultaten van VVE worden jaarlijks geëvalueerd. De evaluatie vindt plaats op locatieniveau en op 
groepsniveau. Bij de evaluatie worden gegevens betrokken uit het observatiesysteem en  afgenomen 
toetsen. De evaluatie leidt tot conclusies en verbeteractiviteiten.  
Bij de evaluatie worden meerdere gegevens betrokken (bv. feitelijke ouderparticipatie, externe 
zorgkinderen).  
Er zijn trendanalyses gemaakt van de resultaten over meerdere jaren en zijn beschikbaar.  
 
E4 De voor- resp. vroegschool werkt planmatig aan VVE-verbetermaatregelen  
De voor-/vroegschool heeft concrete verbeterpunten vastgesteld op basis van de evaluatie van de 
kwaliteit en de resultaten van VVE. Deze verbeterpunten zijn opgenomen in een concreet 
verbeterplan, denkend aan de plannen die opgesteld zijn vanuit de RI & E en die door het personeel 
en de directie van de voor- en vroegschool daadwerkelijk worden uitgevoerd.  
 
E5 De voor- resp. vroegschool borgt de kwaliteit van haar VVE-educatie  
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In de voor- en vroegschool vinden regelmatig  groepsbezoeken/klassenconsultaties plaats om de 
kwaliteit van VVE te borgen. De afspraken en procedures voor het aanbieden van VVE liggen vast in 
het jaardraaiboek en zijn voor een ieder te raadplegen.  
Er is een heldere procedure vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan om de kwaliteit van VVE te 
waarborgen. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende instrumenten om de kwaliteit van VVE te 
borgen, zoals intervisie, gezamenlijke lesvoorbereidingen en lesobservaties [collegiale consultatie].  
 
E6 In de kwaliteitszorg van de basisschool wordt ook specifiek naar VVE gekeken (alleen de 
vroegschool)  
De basisschool schenkt specifieke aandacht aan de kwaliteitszorg van VVE.  De wijze waarop VVE 
geëvalueerd, verbeterd en geborgd wordt, is opgenomen in het schoolplan, de schoolgids en het 
jaarplan van de school, het zogenaamde meerjarenbeleidsplan.  
De basisschool heeft een specifieke visie op het geven van onderwijs aan peuters en kleuters, 
gekoppeld aan een analyse van de leerlingenpopulatie.  
 
F DOORGAANDE LIJN  
 
F1 Er is VVE-coördinatie tussen de voor- en vroegschool  
Binnen de voorschool is de intern begeleider verantwoordelijk voor het leggen en  
onderhouden van contacten met de vroegschool. Binnen de vroegschool is de intern begeleider 
verantwoordelijk voor het leggen en onderhouden van contacten met de voorschool.  
Deze intern begeleider, die zowel op de voor- en vroegschool en de basisschool werkt en 
ondersteund wordt door de onderbouwcoördinator, onderneemt aantoonbaar gerichte activiteiten 
om de doorgaande lijn tussen voor- en vroegschool zo soepel mogelijk te laten verlopen.  
 
F2 Er is concreet beleid om zoveel mogelijk kinderen te laten doorstromen naar een vroegschool 
(alleen bij de voorschool)  
De voorschool heeft heldere afspraken om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk peuters 
doorstromen naar een vroegschool (VVE-school). Deze afspraken liggen vast en worden ondersteund 
door de medewerkster ouderbetrokkenheid en de leidsters van de peutergroep. 
 
F3 De voor- en vroegschool zorgen voor een warme overdracht. 
De voor- en vroegschool maakt aantoonbaar gebruik van een standaard overdrachtsdocument, dat 
op gemeentelijk niveau is vastgesteld door houders van kinderdagverblijven en peutergroepen 
samen met schoolbesturen in de regio. In dit standaard overdrachtsdocument zijn de belangrijkste 
gegevens opgenomen (of een kind VVE-geïndiceerd is, het ontwikkelingsniveau, welk VVE-
programma en hoe lang gevolgd, zorg en begeleiding)  
Voor alle zorgkinderen vindt een warme overdracht plaats.  
De overdrachtsprocedure is vastgelegd en wordt regelmatig geëvalueerd met de betrokken 
instellingen/besturen.  
 
F4 Het aanbod van de voor- en vroegschool is op elkaar afgestemd  
De voor- en vroegschool werken met dezelfde VVE-programma’s  nl. Ko-totaal, Wizwijs en LOGO-
3000 en maakt gebruik van het aanbod van LekkerFit. 
De voor- en vroegschool stemmen per schooljaar hun aanbod op elkaar af [zie themaplanning]. 
 
 F5 Het pedagogisch klimaat en het educatief handelen van de voor- en  
vroegschool is op elkaar afgestemd  
Het pedagogisch klimaat en het educatief handelen is op elkaar afgestemd, omschreven in het 

schoolplan en de schoolgids. Afspraken hierover zijn vastgelegd en worden minstens jaarlijks  

geëvalueerd.  
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F6 De manier om met ouders om te gaan op de voor- en vroegschool is op elkaar afgestemd.  

De voor- en vroegschool organiseert gezamenlijke activiteiten gericht op ouderbetrokkenheid. Alle 

ouders maken gebruik van dezelfde ouderkamer in samenspraak met de medewerkster 

ouderbetrokkenheid. Afspraken hierover zijn vastgelegd en worden regelmatig geëvalueerd.  

 

De klachtenregeling. 

De klachtenregeling ligt op de school ter inzage. Ouders, personeel en een ieder die deel uitmaakt 

van of betrokken is bij de school, die onderdeel is van de RVKO, kunnen een klacht indienen.  

Klachten over de dagelijkse gang van zaken dienen liever eerst in onderling overleg tussen ouders, 

leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze te worden afgehandeld. De 

contactpersoon van onze school is Carola Broekhof, de interne begeleider. 

Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de behandeling niet 

naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men in contact treden met de bovenschools manager 

van de school of, met name bij privacy gevoelige zaken, met één van de vertrouwenspersonen van 

de RVKO. 

Contactadres vertrouwenspersonen en bovenschoolse managers: 

Bestuursbureau RVKO 

Postbus 4250 

3006 AG Rotterdam 
Telefoon: 010-4537500 

De volledige klachtenregeling van de RVKO kunt u opvragen bij de directie of de contactpersoon 

van de school. 

U kunt ook te allen tijde uw klacht direct neerleggen bij de externe geschillencommissie: 

WWW.degeschillencommissie.nl   

 

 

F7 De interne begeleiding en zorg zijn op de voor- en vroegschool op elkaar  
afgestemd  
De voor- en de vroegschool stemt de zorgstructuur op elkaar af. De school werkt met één intern 
begeleider voor de voorschool en vroegschool. 
Afspraken hierover zijn vastgelegd en worden regelmatig geëvalueerd.  
 
G OPBRENGSTEN  
 
G1 De resultaten worden gemeten conform de gemeentelijke afspraken  
De resultaten van CITO [peutertoets] en het  kindvolgsysteem [BOSOS] worden aan de gemeente 
aangeleverd conform de afspraken.  
 
G2 De resultaten zijn van voldoende niveau  
De resultaten zijn op deze locatie van voldoende niveau, rekening houdend met het niveau op het 
moment van instroom en de mogelijkheden van het kind.[zie bijlage 3 Cito-uitslagen]. 
 
G3 Verlengde kleuterperiode (alleen vroegschool)  
Minder dan 12% van de kinderen heeft een verlengde kleuterperiode.  
Als meer dan 12% van de kinderen een verlengde kleuterperiode heeft kan de  
school een goede onderbouwing geven voor het hogere percentage.  
De school heeft een vastgelegd beleid t.a.v. het verlengen van de kleuterperiode beschreven in het 
jaardraaiboek, dat aan het begin van elk schooljaar bijgesteld wordt. 
 
 
 

http://www.degeschillencommissie.nl/

