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1. Pedagogisch beleid 

 

1.1 Algemene doelstelling 

Hoera kindercentra biedt dagopvang aan kinderen van 6 weken tot 4 jaar en 

buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 tot 13 jaar. Binnen de dagopvang biedt 
Hoera kindercentra een gecertificeerd VVE-programma aan (Voor- en Vroegschoolse 

Educatie), voor alle twee tot vierjarige kinderen, die gebruik maken van onze 

voorziening.  

Drie locaties van Hoera kindercentra binnen de gemeente Leudal zijn VVE geregistreerd 

in het LRKP: Ell, Haelen en Heythuysen. 

 
1.2 Visie 

Hoera kindercentra is gevestigd in de gemeenten Peel & Maas, Nederweert, Weert en 

Leudal. Hoera kijkt positief naar kinderen: ieder kind heeft recht op kwalitatief de beste 

opvang die er is. Ieder kind is uniek en wordt als individu benaderd. Kinderen maken 

samen met elkaar de groep. In de diversiteit van de kinderen zien we een uitdaging. We 

laten ieder kind in zijn waarde en respecteren het individu. Kinderen nemen actief en 

zelfstandig voor zover hun ontwikkeling dat toelaat, deel aan de activiteiten gedurende 

de dag. Hoera respecteert dit initiatief. Wij luisteren naar de kinderen en sluiten aan bij 

de dingen die kinderen kunnen. Vanuit deze visie stimuleren wij de kinderen in hun 

algehele ontwikkeling. Hoera gaat bij het werk uit van de dialoog en werkt nauw samen 

met andere organisaties, zoals onderwijs en jeugdgezondheidszorg en natuurlijk met de 

ouders. De voornaamste doelstelling van de samenwerking is de zorg in de breedste zin 

van het woord voor de kinderen van Ell te optimaliseren, een doorgaande lijn te 

waarborgen en elkaar als samenwerkingspartner beter te leren kennen. 

 

1.3 Pedagogisch beleid 

Het is belangrijk dat kinderen zich bij Hoera veilig en vertrouwd voelen. Als kinderen 
zich op hun gemak voelen en vertrouwen hebben in de medewerkers en de 

speelomgeving, dan geeft dit een kind de ruimte om de wereld om zich heen te gaan 

verkennen en om op onderzoek uit te gaan. Een goed pedagogisch klimaat wil zeggen 

dat er tijd en rust is om met elkaar fijne dingen te doen. Het is belangrijk om kinderen 

niet op te jagen in hun ontwikkeling. We spelen in op de ontwikkeling van kinderen en 

staan open voor de kinderen. We gaan uit van wat een kind nodig heeft: elk kind is 
uniek en wordt ook zodanig benaderd. Zelfredzaamheid, respect en vertrouwen zijn 

daarbij sleutelwoorden. Goede ingerichte ruimtes dragen daarnaast ook bij aan een 

prettig en positief pedagogisch klimaat. Een ruimte moet veel mogelijkheden en keuzes 

bieden om te spelen, te onderzoeken en te experimenteren. 

 

De concrete uitwerking van het pedagogisch beleid staat uitgebreid omschreven in het 
pedagogisch werkplan van de locatie. 

 

 1.4 VVE 

Het kabinet heeft in het regeerakkoord extra geld uitgetrokken, voor het bestrijden van 

taalachterstanden bij jonge kinderen en de verbetering van de kwaliteit van VVE.  

Belangrijke speerpunten bij de verbeteringen van de voorschoolse educatie zijn: 
* een meer opbrengstgerichte aanpak 

* goede interne kwaliteitszorg 

* professionalisering van de pedagogisch medewerkers 

* het versterken van de ouderbetrokkenheid. 

 

De minister wil bereiken dat kinderen met zo min mogelijk taalachterstand naar de 
basisschool gaan.  
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Op de lange termijn verdienen deze investeringen zich zelf terug. Door extra in te 

zetten op het tegengaan van taalachterstanden bij jonge kinderen worden de kansen op 

een succesvolle schoolloopbaan voor deze kinderen groter. 

   

Voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2 en 3 jaar en vindt plaats binnen   

alle peutergroepen van Hoera kindercentra. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de 

facilitering en indicering van voorschoolse educatie.  

Binnen de gemeente Leudal is de Jeugdgezondheidszorg (GGD) verantwoordelijk voor de 

indicering van een VVE kind, deze kinderen noemen we doelgroepkinderen. 

Het extra aanbod voor VVE geïndiceerde kinderen wordt, voor het voorschoolse deel, 

door de gemeente gefinancierd uit het OAB budget. 

Veel gemeenten geven binnen het OAB de hoogste prioriteit aan VVE. Helaas verschilt dit 

per gemeente. De locaties bij Hoera Kindercentra zijn niet allemaal een VVE 

geregistreerde locatie. Alleen de locaties Haelen, Heythuysen en Ell hebben vanuit de 

gemeente Leudal de opdracht om prioriteit te geven aan de uitvoering van het VVE 

beleid. Desondanks kiest Hoera kindercentra er voor om in de gemeente Leudal alle 

kinderen die Hoera bezoeken te voorzien van een VVE-aanbod. Dit om alle kinderen een 

gelijke ontwikkelingskans te bieden. 

Het VVE beleid bij Hoera Kindercentra wordt vormgegeven door zes VVE 

kwaliteitsaspecten: 

 Algemene informatie over de voorschool in het kader van de voorschoolse 

educatie 

 Ouderbetrokkenheid bij het voorschoolprogramma 

 De kwaliteit van de uitvoering van de voorschoolse educatie 

 De ontwikkeling, begeleiding en zorg 

 De kwaliteitszorg binnen de voorschool 

 De doorgaande lijn 
 

2. Algemene informatie over de voorschool 

2.1 Het aanbod en begeleiding 

De VVE locaties van Hoera Kindercentra werken met het erkende VVE- programma Puk 

en ko. Ook niet VVE- locaties van Hoera Kindercentra maken gebruik van een erkend 

VVE programma. Het genoemde VVE-programma is een totaalprogramma; dat wil 

zeggen dat het gericht is op de brede ontwikkeling van de kinderen.  

In de groepen werken we rondom thema’s. 

Bij de start van een nieuwe thema worden de ouders hierover geïnformeerd: thema, 

periode, woorden, liedjes, versjes en eventueel bijzonderheden (spullen die nodig zijn, 

uitstapje). Ook wordt aan ouders gevraagd om materiaal dat aansluit bij het thema van 

thuis mee te brengen. Ouders krijgen tips en handvatten om het kind ook thuis bij de 

(taal)ontwikkeling te kunnen begeleiden. Op deze manier werken pedagogisch 

medewerkers en ouders samen aan de taal-en spraak ontwikkeling van het kind en 

versterken zij elkaar. 
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Kinderen met een VVE indicatie 

Voor de kinderen met een VVE indicatie is er extra aandacht tijdens de groepsuren. Er 

worden handelingsplannen gemaakt waarin concreet staat omschreven aan welke doelen 

er wordt gewerkt, op welke manier en met welke frequentie. Deze doelen worden met de 

ouders besproken en regelmatig geëvalueerd. 

2.2 Opbouw Puk thema 

Alle thema’s zijn gericht op het stimuleren van de taalontwikkeling, sociaal 

communicatieve vaardigheden en beginnend rekenen. 

Elk thema bevat 12 activiteiten: 3 activiteiten voor de grote groep, 7 activiteiten voor 

groepjes van maximaal 3 kinderen en 2 activiteiten om met kinderen individueel te doen. 

De duur van een activiteit is afhankelijk van het kind zelf en de interactie in de groep. 

 

Wie is Puk? 

Puk is een pop die woont in de peutergroep. Puk is soms wat onhandig, lief, trouw, 

optimistisch, een vriendje, logeermaatje, praatknuffel. Puk maakt dezelfde dingen mee 

als de peuters. De thema’s en activiteiten worden door Puk ingeleid en Puk creëert 

daarmee herkenbare en veilige situaties. Voorbeelden van thema’s zijn: “Oef wat warm” 

en “Eet smakelijk” voor peuters. Bij elk van deze thema´s worden meerdere activiteiten 

gedaan die aansluiten bij het dagritme van de groep. Zoals tijdens het binnenkomen, in 

de kring, en het spelen. 

 

Opbouw puk activiteit 

De activiteiten doen een beroep op de actieve betrokkenheid van de kinderen. Ze worden 

gestimuleerd om zelf ontdekkingen te doen en er wordt op allerlei manieren taal 

uitgelokt. 

Alle activiteiten beginnen met een introductie. Deze fase is bedoeld om 

achtergrondkennis op te roepen en de kinderen te motiveren om mee te doen. Elke 

activiteit bevat ook een moeilijkere variant, bedoeld voor oudere of meer taalvaardige 

kinderen. Hiermee dagen we de kinderen uit op een hoger niveau.  

Er zijn verschillende soorten activiteiten: 

 spel, spel in themahoek, ontdekken, knutselen, voorlezen, kring, expressie  

 en bewegen. 

 

Kinderen met een VVE indicatie 

Voor de kinderen met een VVE indicatie worden de activiteiten regelmatig herhaald en 

wordt in de themaplanning genoteerd op welke manier en bij welk activiteit er speciale 

aandacht is voor deze kinderen. 

Dit sluit aan bij de doelen die staan genoteerd in het handelingsplan. 

Tevens worden de kinderen met een VVE indicatie bij activiteiten extra uitgenodigd om 

deel te nemen en is speciale aandacht voor het uitlokken van taal. 

 

 
2.3 Spelen, sociale ontwikkeling en spelbegeleiding 

 
Vrij spel 

Tijdens het vrij spel mogen de kinderen zelf een activiteit kiezen. We bieden hiertoe 

materialen aan in open kasten op kinderhoogte, zodat de kinderen het zelf kunnen 

pakken. Wij gaan uit van respect voor het kind en vertrouwen in zijn/haar ontwikkeling. 

Kinderen krijgen vrijheid in spel/materiaal keuze. De materialen in de ruimte sluiten aan 

bij de ontwikkelingsfase waarin de peuters zich bevinden en zijn zo opgesteld dat zij hen 

aanzetten tot spelen. 

Bij het vrijspelen volgen we het spel van de kinderen. Soms speelt de pm’ er met de 

kinderen mee. Op deze manier kun je bijvoorbeeld andere kinderen ook bij het spel 

betrekken of je kunt kinderen helpen hun spel uit te breiden. Als kinderen bijvoorbeeld 

regelmatig treintje spelen kan de pedagogisch medewerker ook instappen en vragen: 
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waar gaan we vandaag naar toe? Rijd je ook mee..., we gaan naar.......  

VVE kinderen worden extra uitgenodigd bij de spelactiviteiten waarbij de pedagogisch 

medewerker ‘instapt’ en begeleid. 
 

Activiteitenaanbod 

We bieden het activiteitenaanbod gevarieerd en leeftijdsadequaat aan en bieden deze 

altijd aan rondom thema of actualiteit. Voorbeelden van activiteiten zijn: Knutselen, 

zingen, kleien, verkleden, dansen, voorlezen, voelen in de tastkast enz. De activiteiten 

sluiten aan bij de belevingswereld van het kind. 

We proberen alle ontwikkelingsgebieden te stimuleren en vinden het vooral belangrijk 

dat de kinderen veel plezier hebben. Vanuit de intrinsieke motivatie van kinderen 

proberen we middels spel te komen tot ontwikkeling. Welbevinden en betrokkenheid zijn 

hierin sleutelwoorden.  Bij de activiteiten laten we de kinderen zelf doen wat ze 

aankunnen, doen we samen wat ze nog niet kunnen en zoeken we naar uitdaging bij 

datgene wat ze al heel goed kunnen. Succeservaringen zijn hierin erg belangrijk en 

zorgen ervoor dat kinderen vertrouwen krijgen in zichzelf en het eigen kunnen. Het 

plezier en het ontdekken van het materiaal en eigen talenten staan centraal. Het 

resultaat is daaraan ondergeschikt. De activiteiten worden aangeboden in verschillende 

werkvormen: grote groep, kleine kring, individueel, in de groepsruimte of buiten de 

groepsruimte.  

 

De kinderen met een VVE indicatie 

Voor de kinderen met een VVE indicatie worden er minimaal 2x per week activiteiten 

gearrangeerd die aansluiten bij het individuele handelingsplan. Waar mogelijk wordt er 

gebruik gemaakt van een groepsplan. 

De kinderen verlaten de stamgroep soms voor deze activiteiten. Dit gebeurt altijd onder 

begeleiding van de pedagogisch medewerker 

 
 

 

2.4 Taal en taalbegeleiding 

Ieder dagdeel wordt er voorgelezen in de grote of de kleine kring. Voorlezen stimuleert 

de taalontwikkeling, de spel- en denkontwikkeling van kinderen.  

Bij de thema’s worden woordenlijsten gebruikt aangevuld met specifieke woorden die in 

de activiteiten nadrukkelijk gebruikt worden. Woordjes die kinderen zelf aangeven bij 

hun beleving van het thema kunnen toegevoegd worden.  

De doelwoorden worden visueel gemaakt middels afbeeldingen. Dit gebeurt zoveel 
mogelijk met echte materialen en waar nodig met afbeeldingen. 

Bij Hoera kindercentra stimuleren we de kinderen om veel te vertellen en actief bezig te 

zijn met taal. Interactie tussen de kinderen onderling wordt gestimuleerd als ook de 

interactie tussen het kind en de pedagogisch medewerker. 

 

De taalstimulering vindt ook plaats binnen het spel van de kinderen waarin de 

pedagogisch medewerker een actieve en begeleidende rol speelt. 

Taalstimulering vindt zowel binnen als buiten plaats. Ook tijdens het buitenspel zijn de 

pedagogisch medewerkers bewust bezig met het uitlokken van taal. 

 

Kinderen met een VVE indicatie 

Aan de kinderen met een VVE indicatie worden extra taalactiviteiten aangeboden. In een 
klein groepje of individueel worden (nieuwe) woorden aangeleerd vanuit de principes:  
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 -  oriënteren  

 -  demonstreren  

 -  verbreden  
 -  verdiepen  

2.5 Motoriek en begeleiding 

Buitenspelen is een onmisbaar onderdeel tijdens het peuterprogramma. Bij Hoera 

kindercentra krijgen kinderen de ruimte om te klauteren, te rennen en te oefenen met 

rijdend materieel en met water en zand te experimenteren. We stimuleren de VVE 
kinderen om mee te doen.  

Samen plezier beleven aan motorisch activiteiten staat voorop.  

We streven ernaar om elke dag, ongeacht het weer, even naar buiten te gaan om 
kinderen de verschillende weersomstandigheden duidelijk te maken met taal.  

Ook als we binnen zijn bieden we activiteiten aan om de grote en de kleine motoriek te 

stimuleren. We laten kinderen daarbij veel zelf doen.  

Daar waar mogelijk wordt er gebruik gemaakt van de rol/speel ruimte. 

 

Naast de grote motoriek is er ook aandacht voor de kleine motoriek en de senso- 

motoriek. 

De kleine motoriek wordt gestimuleerd door knip- plak- en kleurwerkjes, door het 

aanbod van puzzels, kralen etc. 

De senso-motoriek wordt gestimuleerd door te spelen met zand, water, mais, papier, 

scheerschuim etc. 

 

2.6 Rekenprikkels en begeleiding 

 

Spelenderwijs worden kinderen geconfronteerd met vaardigheden zoals beginnende 

rekenontwikkeling en ruimtelijke oriëntatie. Als we naar buiten gaan wordt er samen met 

de kinderen geteld wie er allemaal aan het wandeltouw  staan. Is iedereen aanwezig of is 

er een kindje niet. Verder worden er diverse spelactiviteiten en materialen aangeboden 

om de kinderen te prikkelen, toren bouwen en blokjes tellen, is deze hoog of laag etc. 

Tijdens het fruitmoment worden er verschillende gelegenheden aangegrepen om de 

begrippen meeste, minste, veel weinig etc. te benoemen. 

Daarnaast komen er binnen het thema regelmatig activiteiten aan bod die de 

rekenontwikkeling stimuleren. 

 

Kinderen met een VVE indicatie 

De kinderen met een VVE indicatie stimuleren we extra hieraan mee te doen en worden 

extra uitgedaagd om te komen tot taal. 
 

3 Organisatie 

 
3.1 Groepsindeling en personeel 
 
Op de locatie bevindt zich 1 peutergroep genaamd Puk en Muk. 

Deze groep bestaan uit maximaal 16 kinderen. Puk en Muk is 4 ochtenden geopend: 

maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 uur- 12.00 uur, gedurende 40 

weken per jaar. 

Wij streven ernaar kinderen minimaal twee dagdelen per week te laten deelnemen aan 

het peuterprogramma en kinderen met een VVE indicatie minimaal 3 keer, bij voorkeur 4 

keer. Als kinderen minder dan 2 dagdelen komen is dat een keuze van de ouders. Voor 
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de kinderen is het beter om minimaal 2 dagdelen te komen. Zo leren de peuters een 

dagritme kennen en raken ze sneller gewend aan het groepsproces.   

 

De pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn binnen Hoera hebben minimaal de 

opleiding MBO niveau 3 afgerond. Binnen Hoera wordt er gestreefd naar optimale 

continuïteit, door zoveel mogelijk vaste medewerkers in een groep te zetten. Aansturing 

van Hoera Ell is in handen van de clustermanager. De medewerkers van de VVE locaties 

zijn minimaal VVE gecertificeerd of zijn bezig deze certificering te behalen. 

Het opleiden van deze mensen staat opgenomen in het scholingsplan van Hoera 

kindercentra. 

3.2 Intake en wennen 

 

Binnen Hoera Ell is het mogelijk dat kinderen komen wennen in hun nieuwe stamgroep. 

Deze wenafspraak zal door de pedagogisch medewerker in overleg met de ouders 

worden gemaakt. De wenafspraak wordt in combinatie met de intake gemaakt. 

Wenbeleid bij nieuwe instroom (extern) 

Een kind mag twee weken voorafgaande aan de plaatsing twee keer komen wennen. Het 

wennen bij instroom van nieuwe kinderen is boventallig op de stamgroep en gedurende 

maximaal 3,5 uur per wenmoment.  In de wenperiode is het opbouwen van een 

vertrouwensrelatie tussen de pedagogisch medewerker, de ouder(s)/verzorger(s) en het 

kind het belangrijkste doel. Kinderen willen zich veilig en geborgen voelen, maar 

ouders/verzorgers willen ook met vertrouwen hun kind kunnen brengen.  

De eerste wenafspraak wordt in overleg met ouders gemaakt. Hiervoor wordt een rustig 

moment op de groep gekozen zodat het kind en zijn/haar ouders rustig kennis maken 

met de omgeving, het spelmateriaal, het dagritme en andere vragen die boven komen. 

Tijdens de eerste wenafspraak heeft een pedagogisch medewerker de ruimte het kind en 

de ouders te verwelkomen en uit te leggen hoe de dagelijkse structuur van het 

peuterprogramma er uit ziet. Daarnaast worden de bijzonderheden van het kind 

besproken en de wensen van de ouders.  

De PKR1 op groepsniveau kan tijdens het wennen tijdelijk worden losgelaten. 

Een wenafspraak wordt door de groep in overleg met ouders gepland. 

Alle gegevens van het kind, o.a. stamgegevens, toestemmingsverklaring, 

observatieverslagen etc. worden gebundeld in het kind dossier. De gegevens uit het kind 

dossier gaan mee tijdens de overdracht naar de nieuwe basisgroep. 

 

                                                           
1 Pedagogisch medewerker Kind Ratio 

Leeftijd kinderen Maximale groepsgrootte Aantal medewerkers 

2-4 jaar 16 1 of 2  

Max. 8 kinderen per pedagogisch medewerker,  

afhankelijk van leeftijd en aantal. 
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Kinderen met een VVE indicatie 

Voor de ouders van de kinderen met een VVE indicatie is er tijdens de intake extra 

aandacht. Er wordt besproken op welke manier deze ouders informatie vanuit Hoera het 

beste tot zich kunnen nemen. Beheersen ze de Nederlandse taal, hebben ze hulp nodig 

van mensen in de omgeving, kunnen ze e-mail ontvangen etc. 

Ook wordt met deze ouders besproken aan welke inspanningsverwachtingen zij moeten 

voldoen voor de VVE indicatie van hun kind(eren). 

 

3.3 Dagindeling 

 

’s Morgens vindt er een gestructureerd programma-aanbod plaats. 

Het peuterprogramma wordt gedurende 4 ochtenden aangeboden. 

Terugkerende activiteiten in het programma zijn: 

 Kringgesprek; 

 Keuze activiteit 

 Gezamenlijk fruit- en drinkmoment; 

 Taalstimuleringsactiviteit 

 Spel (binnen en/of buiten) 

 Dagdeel afsluiting.  

 

De meeste kinderen komen minimaal twee dagdelen per week naar Hoera Ell. De 

kinderen met een VVE indicatie komen bij voorkeur vier dagdelen, doch minimaal drie 

dagdelen. 

Bij het peuterprogramma is het belangrijk dat kinderen regelmaat in de dagindeling 

ervaren. Regelmaat geeft veiligheid en vertrouwen voor kinderen. Daarom hanteert de 

groep een vaste dagindeling , we leggen de kinderen dit uit middels dagritmekaarten.  

De kaarten hangen op een zichtbare plaats op in de ruimte op kindhoogte. Kinderen 

kunnen ,als ze het nodig hebben, gedurende de ochtend zelf op de kaarten kijken. De 
volgende kaarten worden gebruikt:  

Vrij spel, handen wassen, eten en drinken , wc, naar buiten, kringactiviteit, naar huis, 
feest vieren en knutselen .  

Door de structuur weten de kinderen precies waar ze aan toe zijn / wat de bedoeling is . 

Als peuters het even moeilijk hebben, kijken we samen nog eens naar de kaarten. Zo 

zien we wat al gedaan is en wat we nog gaan doen. Vaak helpt dit heel goed.  

 

In de peutergroepen wordt er met de kinderen zowel in een kleine als in en grote groep 

gewerkt. Daarnaast wordt er gedifferentieerd naar leeftijd, ontwikkelingsgebied en 

ontwikkelingsniveau. Dit is afhankelijk van het doel dat de pedagogisch medewerker 

heeft met de activiteit.  

4 Zorgstructuur 

 

4.1 Het volgen van de ontwikkeling 

 

Alle kinderen worden gevolgd door middel van het observatie- en registratie instrument 

Kijk!. Kijk is opgebouwd vanuit ontwikkelingslijnen en mijlpalen. Betrokkenheid en 

basiskenmerken van kinderen zijn de pijlers van Kijk. De pedagogisch medewerkers zijn 
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geschoold in het observeren en registreren van Kijk. We houden regelmatig de 

ontwikkeling van de kinderen bij in de observatieklapper en op afgesproken 

registratiemomenten wordt een compleet beeld van een kind uitgewerkt.  

 

Voor alle kinderen met een VVE-indicatie wordt er gewerkt met een handelingsplan. Dit 

handelingsplan omschrijft  aan welke doelen gewerkt gaat worden en op welke manier. 

Na het uitvoeren van het handelingsplan wordt er geëvalueerd of de aangeboden 

begeleiding en zorg effect hebben gehad. Er wordt structureel een overzicht bijgehouden 

van kinderen die zorg nodig hebben. Indien nodig wordt, altijd in overleg met de 

ouders/verzorgers, de expertise van externe samenwerkingspartners aangevraagd 
wanneer Hoera deze expertise niet zelf in huis heeft.  

4.2 Kindbesprekingen 

De verzamelde informatie van Kijk is een goed hulpmiddel bij de oudergesprekken en 

kindbesprekingen met het team, GGD, school en andere betrokken partners. De kinderen 

met een VVE indicatie worden tijdens elk werkoverleg binnen het team besproken, of op 

het moment dat er zorgen zijn. Daarnaast hebben de GGD en Hoera twee maandelijks 

een overleg waarbinnen alle VVE kinderen en de voortgang van de ontwikkeling worden 

besproken. 

 

Hoera Ell is gevestigd in het gebouw van basisschool de Verrekijker. 

Indien nodig kan er altijd een beroep worden gedaan op de IB-er van de basisschool.  

Het KIJK observatie instrument wordt één keer per jaar met de ouders besproken. Zij 

geven toestemming tot overdracht naar de basisschool. Het registratieformulier wordt als 

het kind bijna 4 jaar is overgedragen aan de basisschool. Bij Hoera Ell betreft het altijd 
een warme overdracht, ongeacht of het een kind met een VVE indicatie is of niet.  

4.3 Doorgaande lijnen 

Alle drie de VVE geregistreerde locaties van Hoera binnen Leudal zijn gevestigd in de 

basisschool. 

De samenwerking met de basisschool is nauw. Er worden regelmatig samen activiteiten 

ondernomen en thema’s uitgewerkt. 

 

De doorgaande ontwikkelingslijn wordt in beeld gebracht middels het kindvolgsysteem, 

observaties en oudergesprekken. Gegevens worden bewaard in het kinddossier en bij 

doorstroom naar de basisschool, na goedkeuring van de ouders, doorgegeven aan de 

basisschool. 

4.4 ZAT overleg 

 

Wanneer er zorgen rondom het kind liggen die binnen de reguliere 

samenwerkingsverbanden met betrokken partners niet kunnen worden 

opgelost, kan er een beroep worden gedaan op de jeugd- en gezinswerker 

of op het ZAT 0-4 Weert- Nederweert- Leudal. 

Verschillende professionals nemen deel aan het ZAT team. De jeugd- en 

gezinswerker is bereikbaar via het Centrum voor Jeugd en Gezin maar kan 

ook deelnemen aan het ZAT. 

 

5. Ouderbetrokkenheid 

 

5.1 Het belang van ouderbetrokkenheid 
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Ouderbetrokkenheid is van groot belang bij de voorschoolse instellingen en bij het 

basisonderwijs. Deze betrokkenheid heeft een positief effect op de schoolloopbaan van 

het kind als op het goed kunnen functioneren van de instelling.  

Inmiddels is over het onderwerp ouderbetrokkenheid veel onderzoek gedaan en is kennis 

opgebouwd over ontwikkelingen, opvang en onderwijs in de leeftijd van 0-12 jaar.  
 

Voor veel ouders is het een spannend moment als hun kind voor het eerst naar het 

peuterprogramma of het kinderdagverblijf gaat. 

Het is aan Hoera om ouders het vertrouwen te geven dat zij er samen met hen voor 

zorgen dat hun kind zich veilig en vertrouwd voelt en zich goed kan ontwikkelen. De 

onderwijsinspectie ziet erop toe dat de voorscholen op een adequate manier ouderbeleid 

voeren en heeft het onderdeel ouderbetrokkenheid een belangrijke plaats gegeven 

binnen het VVE-toezichtkader. 

5.2 Doel van de ouderbetrokkenheid 

Vanuit de overtuiging dat actieve betrokkenheid van ouders één van de belangrijkste 

factoren is in het ontwikkelingssucces van kinderen wil Hoera de ouderbetrokkenheid 

meer stimuleren en gestalte geven. 

Hierbij worden de volgende doelen bereikt: 

1. De ouders van kinderen zijn in beeld.  

2. Hoera heeft kennis van de ouders die gebruik maken van hun diensten. 

3. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en wensen van de ouders. 

4. Ouders worden actief betrokken bij de ontwikkeling van hun kinderen.  

5.  Ouders worden gestimuleerd om naar de bibliotheek te gaan om prentenboeken te      

     lenen. Het lidmaatschap van de bibliotheek is voor kinderen gratis. 

 

5.3 Ouderbetrokkenheid in de praktijk 

 

Ouders worden door de assistent leidinggevende uitgenodigd voor een intake-gesprek op 

de locatie. Aan de hand van de checklist intake wordt met ouders besproken hoe het 

peuterprogramma eruit ziet en welke verwachtingen er zijn vanuit de ouders. 

Bijzonderheden en wensen van ouders worden genoteerd. 

Aan de hand van het intake gesprek wordt het plan van speciale aandacht opgesteld. 

Jaarlijks vindt rond de verjaardag van het kind een oudergesprek plaats op initiatief van 

Hoera. Bij VVE kinderen worden er met de ouders individuele afspraken gemaakt over de 

oudercontactmomenten. Deze zijn frequent, doch minimaal 4x per jaar. 

Met de ouders van de VVE kinderen wordt op deze momenten de ontwikkeling van hun 

kind besproken aan de hand van het plan speciale aandacht, de gestelde doelen worden 

geëvalueerd, bijgesteld en vastgesteld. Alles in het belang van het kind. 

Daarnaast worden bijzonderheden rondom de ontwikkeling van het kind besproken bij de 

breng- en haalmomenten. Het persoonlijk contact tussen de ouders en de pedagogisch 

medewerker vindt Hoera erg belangrijk. 

De ‘reguliere’ dingen worden tijdens de breng- en haalmomenten besproken. Wanneer er 

behoefte is aan een gesprek tussen de ouders en de pedagogisch medewerker wordt er 

een afspraak gepland. 

Het Kijk observatie en registratie instrument is een belangrijk middel om samen de 

ouders de ontwikkeling van het kind goed in beeld te krijgen en te houden. 

 

Ouders worden op verschillende manieren uitgenodigd om thuis activiteiten met hun kind 
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te doen die de (taal)ontwikkeling stimuleren. 

Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

 Vooraf aan een thema worden ouders van kinderen met een VVE-

indicatie uitgenodigd voor een ouderbijeenkomst. Ouders worden 

dan geïnformeerd over het thema, dat de komende periode centraal 

staat. Er wordt een toelichting gegeven welke activiteiten, boeken, 

liedjes er aangeboden worden. De ouders krijgen een tas mee naar 

huis waarin materialen zitten die passen bij het thema. Er wordt 

samen met de ouders bekeken welke mogelijkheden er zijn om de 

materialen, in de thuissituatie, aan te bieden. Het belang van 

voorlezen wordt structureel onder de aandacht gebracht. 

 Tijdens de genoemde ouderbijeenkomst wordt er met de ouders 

besproken hoe ze het hebben ervaren om thuis met de kinderen 

activiteiten te ondernemen, die passen bij het thema dat in de 

groep centraal staat. Er kunnen ook vragen worden gesteld door de 

ouders over de ontwikkeling van hun kind. Ook ervaringen kunnen 

worden uitgewisseld tussen ouders onderling. 

 Voor ouders waarvan de kinderen nauwelijks of niet de Nederlandse 

taal beheersen zijn er pictogrammen beschikbaar die de eerste 

basiswoorden aanduiden die belangrijk zijn binnen de groep. 

Deze mogen ouders mee naar huis nemen om ook thuis mee aan de 

slag te gaan. 

 Ouders worden bij elke themaplanningsperiode uitgenodigd om in 

de groep te komen kijken naar de activiteiten die zijn ondernomen. 

Ook worden ze uitgenodigd om bij haal-en brengmomenten samen 

met hun kind te bekijken wat er bij de vertel- en thematafel is 

gebeurd.  

 

Naast het aanbod van activiteiten thuis, worden er ook regelmatig ouderbijeenkomst 

georganiseerd door Hoera, vaak in samenwerking met andere partners: 

 De uitnodigingen voor de ouderbijeenkomst van het Centrum voor Jeugd en 

Gezin, worden op de white boarden gehangen, ter aankondiging voor de ouders.  

 De oudercommissie organiseert 1x per jaar een ouderbijeenkomst rondom een 

opvoedthema: positief opvoeden, logopedie, fysiotherapie etc. 

 Hoera kindercentra organiseert 1x per jaar de workshop voorlezen aan jonge 

kinderen in samenwerking met de bibliotheek. 

 Hoera kindercentra organiseert 1x per jaar de workshop interactief voorlezen in 

samenwerking met de bibliotheek.  

 

 

Bijlagen: 

 VVE scholingsplan en algemene scholing 

 Formulier planning speciale aandacht 

 Voorbeeld thema planning inclusief weekrooster met extra VVE momenten 

 Gespreksformulier intake 
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Bijlage 1 

Deskundigheidsbevordering en begeleiding van de pedagogisch medewerkers  

In samenspraak met de gemeenten worden alle pedagogisch medewerkers die bij ons 

werkzaam zijn geschoold. Dit gebeurt procesmatig. 

Bijscholing vindt plaats op verschillende gebieden waaronder: 

 scholing meldcode kindermishandeling (continu) 

Inhoud:  

- meldcode kindermishandeling en de te volgen procedure 

- signalen van kindermishandeling 

 

 scholing en/of bijscholing kinder EHBO/ BHV jaarlijks 

 

 scholing de niet-pratende-peuter (zomer 2016) 

Inhoud: 

- signaleren van TOS (taalontwikkelingsstoornis) 

- taalontwikkeling 

- Hanen methodiek 

 

 Voor vier  P.M.-ers een cursus VVE Bekwaam.  Het aanbod betreft omvat 6 

modules waarin de basis van VVE wordt aangeboden en besproken. Aan iedere 

bijeenkomst is een praktijkopdracht gekoppeld. Wanneer deze praktijkopdrachten 

positief zijn afgesloten ontvangt iedere deelnemer een VVE Bekwaamcertificaat. 

Afronding voor de zomervakantie.  

 

 Na de zomervakantie wordt er gestart met het verkort certificeringstraject Uk 

& Puk, een gecertificeerd VVE programma.  

Het mag een verkort certificeringstraject zijn, omdat alle deelnemers een VVE 

Bekwaam certificaat in hun bezit hebben. 

Spelen staat centraal in Uk & Puk. De pop Puk is het speelkameraadje van de 

kinderen. Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de 

belevingswereld van de kinderen. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor 

de leeftijdsgroepen. Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de 

dagelijkse gang van zaken. In de activiteiten is er aandacht voor de vier 

ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, 

motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Ook wordt er aandacht 

bested aan het observeren, ouderbetrokkenheid. Er worden tips gegeven voor de 

inrichting van de speelleeromgeving en het inzetten van materiaal. 

 

 Voor de reeds VVE gecertificeerde pedagogisch medewerkers dient er jaarlijks een 

VVE nascholing gerealiseerd te worden. Het betreft een nascholing waarin extra 

diepgang gecreëerd gaat worden met betrekking tot het thema dat centraal staat 

en de doelen die voor de kinderen of de groep worden gesteld. Ook het 

observeren en registreren heeft de aandacht. 

 

 Omdat we gedurende dit jaar Kijk digitaal gaan gebruiken, vindt er op 18 april 

een informatiebijeenkomst plaats voor de clustermanagers en de assistent 

leidinggevenden. Tijdens deze bijeenkomst worden zij geïnformeerd met 

betrekking tot het digitaal hanteren van de observatiemethodiek Kijk!.  
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Tijdens bijeenkomsten met de P.M.-ers van Leudal zal verdere implementatie 

geborgd worden.  

 

Begeleiding van de pedagogisch medewerkers 

Tijdens werkoverleggen komt de voorgenoemde scholing regelmatig terug en vinden 

kindbesprekingen plaats. Daarnaast wordt er op de groepen gecoached door de assistent 

leidinggevenden en clustermanagers. 

 

Begeleiding van de pedagogisch medewerkers 

Tijdens werkoverleggen komt de voorgenoemde scholing regelmatig terug en vinden 

kindbesprekingen plaats. Daarnaast wordt er op de groepen gecoached door de assistent 

leidinggevenden en clustermanagers 
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Bijlage 2 

Formulier planning speciale aandacht VVE 

              

 

Naam kind:                        j      m 

 

Geboortedatum:         lftd:         jr.                    

 

Groep:  

 

Ped. Medewerk(st)ers:  

 

Periode van:                                      t/m  

 

Indicatie gericht op:  

                    

 

 

 

Stap A  Beginsituatie 

Beschrijf nauwkeurig de basiskenmerken van het kind en risicofactoren (KIJK). Daarnaast beschrijf 

je de overige kindfactoren , omgevingsfactoren en groepsfactoren die van invloed zijn. 
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Stap B  Reeds geboden hulp 

Welke maatregelen m.b.t. het hierboven beschrevene  zijn recentelijk  genomen om het kind hulp 

te bieden? Denk aan integrale vroeghulp, JGZ, logopedie etc. 

 

 

 

 

 

Stap C1  Screening Stap C2 Contact ouders 

Zijn er recente toetsgegevens en uitslagen van 

onderzoeken beschikbaar? 

 

 

 

 

 

 

Hoe ervaren de ouders dit? 

Op welke manier worden de ouders betrokken 

bij dit proces? Middels gesprekken, aanreiken 

van oefeningen tussen kind en ouder, 

ouderbijeenkomsten etc. 

 

 

 

 

 

Stap D1  Wat wil ik bereiken? 
(Doel) 

Stap D2 Hoe en wanneer ga ik 

dit doen? 
(Organisatie) 

Beschrijf concreet welk doel je wilt bereiken, 

binnen welke periode en hoe je gaat meten of 

dit doel bereikt is. 

 

 

Wat, wanneer, waar en door wie wordt de hulp 

geboden? 
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Stap D3  Georganiseerde activiteiten 

Wanneer en hoe 

lang? 

Welke activiteiten heb je 

gedaan? 

Welk materiaal heb je 

gebruikt? 

Wat was het 

resultaat? 
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Stap E1  Resultaat Stap E2 Checklijst overdracht 

naar basisschool 

Heb je bereikt wat je wilde? 

Moet het doel worden bijgesteld of moet er een 

vervolgdoel worden gesteld? 

Is er extra zorg nodig? 

Wat is er met ouders besproken? 

Indien er sprake is van de overstap naar de 

basisschool, hoe wordt de speciale aandacht 

voortgezet? Welke afspraken zijn er met ouders 

en school gemaakt hierover? 

 

 

 

 

 

 ☐  Kijk formulier 

 ☐  Kijk risicofactoren 

 ☐  Formulier(en) planning speciale   

    aandacht 
 ☐  Verslagen oudergesprekken 

 ☐  Observaties zwarte klapper 

 ☐  Indicatieformulier VVE 

 ☐  Warme overdracht 
 ☐  ___________________ 
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Met ouder(s) besproken d.d. 

 

 

 

 

Handtekening:  
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Bijlage 3 

Maandag 

Thema- kunst-week 1 

Jarig:                                                                                              datum: 18-2-2013 

 

Tijd Activiteit+ 

Werkvorm 

Doel Inhoud zorg overig 

8.45-

9.15 

 

 

Opening 

 

Grote kring 

Taal: passieve 

woordenschat, 

voorkennis ophalen 

 

 

Opening:  

goede morgenlied, beurtleerling, 

dagritme, bolletjeslijst 

Grote kring: introductie thema 

Kinderen kijken naar het schilderij 

en vertellen wat ze zien. 

Vraag ook naar mening, wat vind 

je er van?  

  

9.15- 

10.00 

 

 

 

Circuit 

 

Fijne motoriek 

oog-handcoördin. 

 

Constructie: 

Bouwen met 

Duplo/ ruimtelijk 

inzicht 

Creatief: 

verven met vingerverf, kunstwerk 

maken in drie vakken 

Constructie: 

We gaan met Duplo een toren 

bouwen, volgens voorbeeld, 

diverse moeilijkheidsgraden 

Kunsthoek: 

kassa, entree, schilderijen, kleien 

Vrij spel 

Janna met 

penseel 

 

 

 

Noteer 

wie welke 

activiteit 

doet 

 

10.00-

10.30 

 

 

Eten, drinken 

en/of 

verjaardag 

 De tovenaar gaat toveren  Verjaard. 

Rens 

(kroon 

met dino) 

10.30-

11.15 

Kleine kring 2x 

 

 

Taal 

Uitbreiden actieve 

woordenschat 

 

Rekenen: 

Classificeren 

Kleine kring taal: 

Woordenschat kunst: 

Kimspel (wat is verdwenen) 

Kleine kring rekenen: 

Leg de kunstwerken van groot 

naar klein. 

Zet de torens van hoog naar laag. 

(werkjes van deze ochtend 

gebruiken) 

Jens, rik 

(Taal) 

 

 

Selma: 

kleuren 

benoemen 

Jarno 

wordt om 

11.15 

opgehaald 

11.15-

12.40 

Speelzaal/ 

buitenspel 

 Muziek/ spel/ dans/ groot 

materiaal 

  

11.40- Aflsuiting  Ochtend evalueren, waar kunnen   
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11.50 we van leren, wat ging goed? 

11.50   Kindje van de dag mag ouders 

halen. 

  

Speciale aandacht voor: 

-Observaties classificeren verwerken in klapper. 

-registreren op schema wie welke activiteit heeft gedaan. 

- denk aan het stellen van open vragen 

 

Afspraken: 

-Kinderen mogen zelf materialen meenemen die met kunst te maken hebben. 

- F. richt themahoek ouders in 

Taaldoel: Meningen uiten en vragen stellen; het kind leert eigen mening te geven. 
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Bijlage 4 

Intakeformulier VVE peuter 

 

Datum intake:  

Intake uitgevoerd door: 

Wie is er aanwezig tijdens het intakegesprek: 

 

Naam kind: 

 

Geboortedatum kind: 

 

Nationaliteit: 

 

 

Gezinssamenstelling: 

 

Hoeveelste kind in de kinderrij: 

 

 

Datum VVE-indicatie:                          

 

Indicatie afgegeven door: 

 

Contactpersoon JGZ: 

 

Dagopvang of peuterprogramma  

 

Welke dagen of dagdelen? 

 

Toelichting geven over minimaal 10,5 uren per week deelnemen aan het VVE-
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programma. 

 

Wordt er gebruik gemaakt van andere opvangmogelijkheden? Zo ja, welke? 

 

 

 

Er wordt een toelichting gegeven op de methode Uk & Puk, die we hanteren in het 

kindercentrum. 

 

De observatiemethode Kijk! wordt toegelicht. 

 

Werkwijze, handelingsplan, gestelde doelen en oudergesprekken.  

 

Ouders worden geïnformeerd over deelname aan de VVE Thuis bijeenkomsten. (Indien 

van toepassing). 

 

 

De samenwerking binnen het integrale kindercentrum wordt toegelicht. Hoe wordt de 

overdracht vorm gegeven, hoe werken we samen? De rol de van interne begeleider van 

de basisschool wordt besproken. 

 

 

Welke taal wordt er thuis gesproken? 

 

Opleiding vader:                                                         werkend/niet werkend 

Spreektaal vader: 

 

Opleiding moeder:      werkend/niet werkend 

Spreektaal moeder: 
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Wat is de rol van de vader en moeder in de wijze van opvoeden en het stimuleren van 

de ontwikkeling van het kind? 

 

 

 

Heeft het kind een abonnement bij de bibliotheek? 

Wordt er voorgelezen? Zo ja, wanneer? 

 

 

 

Wordt er samen gespeeld met het kind? 

 

 

 

 

 

Bijzonderheden over de gezondheid van het kind: 

 

 

 

 

 

 

Bijzonderheden over de ontwikkeling van het kind: 
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Bijzonderheden over het gedrag van het kind: 

 

 

 

 

 

 

Wat is de hulpvraag van het kind/VVE indicatie? 

 

 

 

Gerichte vragen vanuit de ouders in het kader van VVE-indicatie van hun kind. 

 

 

 

 

 

 

 

Externe zorg/ contacten  

 

 

 

 

 

Protocollen en formulieren 

Toestemmingsverklaring ondertekend ja/nee 

 

Indien van toepassing: 

Ouders geven wel/ geen toestemming voor het gebruik van het e-mailadres voor 
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famipix/mijnalbum.nl 

 

 

Algemeen 

Breng- en haaltijden 

 

Ophalen door 

 

 

Voeding 

Allergieën/ overige bijzonderheden 

 

 

Wensen van ouders t.a.v. voeding 

 

Boterham: maximaal aantal?  

 

Slapen 

Slaaptijden bij intake: 

 

 

Knuffel ja/ nee 

 

Speen ja/nee 

 

Wensen van ouders t.a.v. slapen 

 

 

 

Datum,       Datum, 

Naam ouder:      Naam pedagogisch medewerker: 

 

Handtekening ouder     Handtekening pedagogisch medewerker 
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Adresgegevens Hoera Ell 
 
Adres:   

Scheijvenstraat 12 

6011 RL Ell 

Telefoon: 06-52672097 

E-mail: Ell@locatie.hoerakindercentra.nl 

 

Registratienummer LRKP peutergroep: 749668337 

Registratienummer LRKP BSO: 221298939 

Clustermanager: 

Sandra Leijssen 

Telefoon: 06 17 50 06 37 

E-Mail: s.leijssen@hoerakindercentra.nl 

 

Assistent Leidinggevende 

José Hilberts 

Telefoon: 06-29 16 91 24 

E-mail: j.hilberts@sr.hoerakindercentra.nl 

 

Directeur: 

Rudie Peeters 

Telefoon: 06 47 16 55 58 

E-mail: r.peeters@hoerakindercentra.nl 

 

 
 

 

mailto:Ell@locatie.hoerakindercentra.nl
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mailto:r.peeters@hoerakindercentra.nl
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