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Locatie: Peuteropvang Baloe de Eendragt
Inleiding
Peuteropvang Baloe de Eendragt bevindt zich in de basisschool o.b.s de Eendragt. Op deze
locatie wordt peuteropvang geboden onder de Wet Kinderopvang.
Er is één groep waarin kinderen van 2 tot 4 jaar geplaatst worden. Deze groep biedt vijf
ochtenden en drie middagen opvang per week (zie website voor openingstijden). Ouders, die
niet in aanmerking komen voor toeslag kunnen gebruik maken van gesubsidieerde
peuteropvang.
Omvang en samenstelling van de groepen
Naam van de groep

maximaal aantal
kinderen op de groep
per dag

leeftijdsgroep

aantal vaste
medewerkers op de
groep per dag

De konijntjes

16

2 tot 4 jaar

2

Subsidie
Voor de peuteropvang geldt dat ouders uit Wormerland, die niet in aanmerking komen voor
toeslag kinderopvang, gebruik kunnen maken van gesubsidieerde peuteropvang
(s ubsidieregeling gemeente Wormerland 2 tot 4 jaar). In het geval van een plaatsing
(peuteropvang) op basis van toeslag kinderopvang is de opvang 4 uur per dagdeel. Ouders
met kinderopvangtoeslag kunnen gebruik maken van een combinatie van
peuteropvang/dagopvang.
Openingstijden
‘s Morgens van 8:00 tot 12.00 uur of ‘s middags van 12:30-16:30.
Opendeurenbeleid en groepsoverstijgende activiteiten
Op deze locatie werken wij niet met open deuren. Het kan voorkomen dat er een activiteit/uitje
buiten de deur plaatsvindt (bijvoorbeeld een bezoek aan de brandweer).
De groep heeft een eigen programma (zie voor dagindeling het werkplan peuteropvang) en
werkt hoofdzakelijk vanuit hun eigen stamgroep.
De stamgroep wordt wel verlaten voor groepsoverstijgende activiteiten.Er kan incidenteel
gebruik worden gemaakt van de bewegingsruimte waar bewegingsactiviteiten aangeboden
kunnen worden.
Het initiatief voor groepsoverstijgende activiteiten kan door de pedagogisch medewerker
genomen worden (groepsgewijs), maar deelname kan ook door kinderen individueel worden
aangegeven. Zo kan er soms met een halve groep gesplitst worden voor een activiteit.
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Pedagogisch medewerkers en aanvullend personeel
Personeelsinzet aan het begin en of einde van de dag:
‘s Morgens van 8.00u tot 8.30u start een pedagogisch medewerker. Om 8.30u komt de tweede
pedagogisch medewerker.
Wij werken met stagiaires van de opleiding PW niveau 3 en 4. Ouders worden op de hoogte
gesteld van het meedraaien van de stagiaires d.m.v. een brief op de deur.
Soms is er een medewerker van Alert4you aanwezig, die op de groepen ondersteuning biedt
aan pedagogisch medewerkers. De aanwezigheid van deze medewerkers is altijd boven de
ratio. Kinderopvang Baloe werkt niet met vrijwilligers.
De achterwachtregeling
Er is altijd iemand in de school of gebouw aanwezig die als achterwacht kan fungeren (binnen 5
minuten aanwezig). De achterwachtregeling hangt op de locatie.
Mentor
Ieder kind heeft een eigen mentor (een pm met extra taken t.b.v zijn/haar mentorkinderen). De
mentor is één van de vaste pedagogisch medewerkers van de groep van het kind. De mentor
volgt dit kind heel specifiek, is aanspreekpunt voor de ouder en draagt extra zorg voor het
welbevinden van het betreffende kind.
Vierogenprincipe
Altijd vier ogen op een groep is praktisch onmogelijk, wel leiden we onze pedagogisch
medewerkers goed op om bij opvallend gedrag van wie dan ook, altijd diegene aan te spreken.
De bouw en inrichting van deze school/ groep is zeer transparant. Door deze open verbinding
kun je elkaar zien en horen. Doordat hier een groep peuteropvang en ‘s middags een (halve)
groep gehuisvest zijn, komt het voor dat er dagdelen/tijden zijn waarop pedagogisch
medewerkers alleen op de groep staan. De groepsruimte ligt midden in de school, grenzend
aan de aula waar de hele dag mensen doorheen lopen en naar binnen kunnen kijken of binnen
kunnen lopen.
Wijze van informeren bij uitvallen van vaste medewerkers en/of andere medewerkers op de
groep
Wanneer vaste pedagogisch medewerkers langdurig uitvallen, worden ouders hiervan op de
hoogte gesteld d.m.v. een brief. Wanneer pedagogisch medewerkers zich op korte termijn ziek
melden of verlof hebben, kunnen ouders dit zien middels een aankondiging op de deur of zij
worden geïnformeerd door de andere collega.
Vaste invalkrachten
Wij werken met eigen vaste flexkrachten en zetten zoveel mogelijk vaste medewerkers op vaste
locaties in, zodat deze bekend zijn met het locatiebeleid en bij ouders en kinderen.
Aanbod van materialen en activiteiten
Peuteropvang De Eendragt is ingericht volgens het accommodatie- en inrichtingsbeleid van
Kinderopvang Baloe (zie pedagogisch werkplan 1 ½ -4 jaar peuteropvang). Er is een eigen
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ingang aan een afgeschermd speelplein, wat gezamenlijk gebruikt wordt met de onderbouw
groepen van de basisschool.
Middels foto’s en informatieborden wordt er gecommuniceerd naar ouders.
Werken met hoeken
Om kinderen goed tot hun spel te laten komen, waarbij zij hun fantasie de vrije loop kunnen
laten en zij ongestoord en ongehinderd kunnen leren en ontdekken, heeft de ruimte duidelijke
(speel)hoeken. Deze speelhoeken worden aangepast (thema’s) aan de activiteiten en de
interesses van de kinderen.
Buitenruimte en aanbod spelmateriaal
In ons dagprogramma is het buitenspelen een belangrijk onderdeel, zoals in ons pedagogisch
beleid staat beschreven. Buitenspelen is ontdekken, verkennen en grenzen verleggen en
ontwikkelen. Buitenspelen is avontuur en gezond, buiten kun je rennen, klimmen, gillen en vies
worden. De Eendragt heeft een grote veilig afgeschermd speelplein waar de kinderen van de
groep kunnen buiten spelen.
Er is een zandbak, klimtoestel en er zijn fietsjes, steppen, ballen en ander buitenspelmateriaal.
Wij streven er naar om elke dag met de kinderen naar buiten te gaan, uiteraard als de
weersomstandigheden dit toelaten. Het plein bij peuteropvang de Eendragt wordt gedeeld met
de onderbouw groepen. In ons dagprogramma hebben wij ervoor gekozen om het buitenspelen
te plannen rond 11:45 of 15:30, maar als er uit de groep activiteiten ontstaan waardoor het
gewenst is om een buitenactiviteit eerder te plannen, is dat altijd mogelijk.
Wij hebben ervoor gekozen om aan het begin of juist op het laatste deel van de ochtend buiten
te spelen, omdat het plein dan rustig is en de peuters niet overlopen worden door kleuters
(hiervoor zijn afspraken gemaakt met de school). Een stukje veiligheid voor de peuter op het
plein weegt zeer zwaar, het kind moet immers kunnen ontdekken, vrij kunnen fietsen, klimmen
etc.
Wij maken voor de buitenactiviteiten niet alleen gebruik van het plein, ook gaan wij met groepjes
erop uit met de bolderkar of bakfiets om naar bijvoorbeeld de op loopafstand gelegen
kinderboerderij te gaan, naar de markt, of bladeren te zoeken etc. De natuurbeleving is een
belangrijk onderdeel in ons programma en het is erg fijn om met de kinderen dit te beleven en
de natuur te aanschouwen.
Regelmatig worden er groen-/natuuractiviteiten georganiseerd o.a. groentetuintje, takkenhutten,
natuur knutselen, buiten schilderen, zand- en wateractiviteiten.
De pedagogisch medewerkers hebben een specifieke training natuurbeleving met kinderen en
een training Spel en Bewegen van Playground gevolgd.
Ruildagen en/of extra opvangdagen
Ruildagen of extra opvangdagen kunnen worden aangevraagd bij de pedagogisch medewerker.
Indien de beroepskracht kindratio het toestaat, zal de medewerker positief besluiten (zie het
ruil-/extra opvangdagen beleid op de website).
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Op deze locatie bestaat geen mogelijkheid om incidenteel op een andere groep geplaatst te
worden.

